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Abstrakt

Název práce: Analýza testů všeobecné a speciální tělesné připravenosti dorosteneckých
kategorií v běhu na lyžích a v biatlonu.

Cíle práce:

Cílem práce je posoudit platnost jednotlivých testů všeobecné a speciální

tělesné připravenosti v letech 2012, 2013 a 2014 a porovnat v tomto
směru dorostenecké kategorie v běhu na lyžích a v biatlonu.

Metody:

Z výsledku testů všeobecné a speciální tělesné připravenosti a výsledků
českého pohárového žebříčku jako ukazatele výslednosti v běhu na lyžích

a v biatlonu se za pomoci korelační analýzy zjišťuje míra jejich závislostí.
Výsledky:

Za pomoci korelační analýzy se dospělo k výsledku, že testy v biatlonu

vykazují silnější závislosti než testy v běhu na lyžích.

Klíčová slova: běh na lyžích, biatlon, český pohárový žebříček, dorostenci, dorostenky,
korelační koeficient, predikce, testové baterie, trénovanost, výslednost

Abstract
Title:

Analysis of general and specific physical conditioning tests in youth Nordic

Goal:

The goal of thesis is judge the validity of individual general and specific

skiers and biathletes.

physical conditioning tests in 2012, 2013 and 2014 and compare this way
the youth categories in Nordic skiing and biathlon.

Methods:

From the test results of general and specific physical conditioning tests and

results of the czech cup youth ranking as an index for achievement in

Nordic skiing and biathlon we did a correlation analysis to figure out the
extent of dependence.

Results:

With the help of correlation analysis we came to the conclusion that the
tests in biathlon show stronger correlation to achievement than tests in
Nordic skiing.

Keywords: Nordic skiing, biathlon, czech cup ranking, youth - male, female,
correlation coefficient, test sets, achievement, prediction, train-ability
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1 ÚVOD

Téma bakalářské práce zaměřené na testování výkonnosti v běhu na lyžích a v biatlonu
jsem si zvolil z důvodu dlouhodobého zájmu a působení v těchto sportech.

V běhu na lyžích a v biatlonu se testování pomocí testových baterií provádí již
od žákovských kategorií, ale největší význam nabývá v dorosteneckých a dospělých

kategoriích, kde testování probíhá v nezměněné podobě už několik let a tvoří důležitou
součást kontroly tréninkové přípravy. Přináší tak trenérům informaci o výkonnosti
svěřence a případných rezervách.

Zvětšující se medializací sportu se zvyšují nároky na výkonnost sportovců, aby podávali

lepší a lepší výsledky. V biatlonu z důvodu udržení divácké sledovanosti a v běhu
na lyžích z důvodu navrácení závodníků do světové špičky. Proto je potřeba neustále
upravovat a vymýšlet nové druhy tréninkových metod, které vždy nemusí vést
ke kýženým výsledkům. Z toho důvodu probíhá během přípravy testování výkonnosti

sportovce. Existují dva základní typy testování výkonnosti. První z nich je přesné
testování na trenažérech ve sportovních laboratořích pod dohledem lékařů. Ovšem
testování zde je velmi nákladné. Naopak testování v terénu za pomoci testových baterií

nepřináší zcela přesné výsledky, ale lze ho provádět kdykoliv a zdarma. V této bakalářské

práci se za pomoci tuzemských a zahraničních studií a výzkumů pokusím objasnit
problematiku korektnosti testování v terénu.

Pouze několik málo autorů se touto problematikou zabývá. Proto jsem se rozhodl, že
se pokusím za pomoci korelační analýzy mezi výsledky kontrolních testů v terénu

a výsledky jednotlivců pohárového žebříčku, které reprezentují strukturu výkonu v běhu
na lyžích a v biatlonu určit, zdali mohou sloužit pro předpověď výsledků v nadcházející

zimní sezoně a především jestli mají tyto testy dostatečnou výpovědní hodnotu
o schopnostech a dovednostech potřebných pro tyto sporty.
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2 ČLENĚNÍ LIDSKÉHO VĚKU

Vývoj organismu neprobíhá stejnoměrně. V průběhu několika let vždy nastávají nějaké

změny (např. morfologické, fyziologické, psychologické nebo sociální). Na začátku
každého období se objevují vlastnosti relativně nové a na konci období se jejich vývoj

ukončuje. Všechny změny prezentované výše mají povahu jakýchsi zákonitostí a jsou
charakteristické pro jednotlivá věková období vývoje člověka. Všichni trenéři by proto

měli vycházet při práci s dětmi z těchto zákonitostí a respektovat je (Perič 2012, Jansa
2007).

Celý lidský věk je rozdělen do tří základních období:
1) Integrační – období mládí 0 – 20 let
a) dětství 0 – 15 let

b) dorost 15 – 20 let

2) Kulminační – dospělost 20 – 60 let

3) Involuční – stáří 60 a více let (Jansa 2007)

2.1 Dorostenecká kategorie
Obecná charakteristika

Dorostenecký věk je charakteristický dobudováním organismu. Věkem toto období spadá
přibližně mezi 15 a 18 rok (Kovář 1988). Biologicky se vyznačuje postupným

vyrovnáním disproporcí, dokončováním tělesného růstu a pohlavní zralosti (Dovalil

2009, Kovář 1988). Koncem období se postupně dovršuje tělesný vývoj charakteristický
plnou rozvinutostí a výkonností všech orgánů těla – svalů, srdce, plic, atd. Zatímco

procesy růstu a pohlavního vývoje se postupně zpomalují, až ustávají. Hlavní změny jsou

sledovány v psychickém a společenském zrání. Dochází k doznívání základního rozvoje
emočních kvalit a rozumových funkcí. Pokračuje rozvoj vyšší úrovně abstraktního
myšlení, zjemnění a zdokonalení logických komponent. Dosahuje se schopnosti plného
logického myšlení (Kovář 1988). Ve sportovním tréninku se zdůrazňuje příprava

na sportovní soutěže, jedinec je schopen lépe ovládat psychické stavy. Dřívější
vznětlivost a nestálost se uklidňuje. Zájmy a potřeby se vyhraňují (Dovalil 2009).

Mládež v tomto období prochází již speciální sportovní přípravou ve zvoleném

sportovním odvětví. Talentovaní jedinci zahajují vrcholový trénink. Nic nebrání rozvíjení
všech pohybových schopností, významné možnosti jsou v rozvoji silové a vytrvalostní
oblasti, organismus adolescenta je připraven na anaerobní zatížení.
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Z hlediska sociálního si adolescent utváří vlastní subkulturu (hudební žánry, zábava).
Motorický vývoj

Po předchozí přestavbě v etapě pubescence postupně začínají převládat procesy
formující. Pohyb nabývá nového harmonického celku. Rozvinuté kondiční schopnosti

dovolují provádět fyzicky náročný pohyb po dlouhou dobu. Díky rozvinutosti
koordinačních schopností lze pohyb vykonávat přesně a plynuje. Opět se zvyšuje
motorická učenlivost, která dovoluje vstřebat získané nové pohybové dovednosti.
Dostavuje se tedy druhý vrchol motorického rozvoje (Kovář 1988).
Fyziologický vývoj

Společně s vývojovými změnami orgánových soustav dochází ke změnám funkčních
parametrů. Všechny tyto parametry ještě nedosahují maximální úrovně, tak jako

u dospělých kategorií, ale pohybují se řádově o 20 % – 40 % níže (Bunc 1995). Podle

výzkumu na mladých biatlonistech v dorosteneckém věku, který prováděl Bunc (1995),
stanovil funkční maximální hodnoty, které vytvářejí předpoklady pro dosažení maximální

sportovní výkonnosti v dospělosti. Spotřeba kyslíku by měla ideálně dosahovat u chlapců
65 ml/kg/min, u dívek 58 ml/kg/min. (Bunc 1995). Úroveň laktátu při maximálním
zatížení dosahuje 11,5 mmol/l u chlapců a 10,5 mmol/l u dívek (Bunc 1995).
Dorostenecké kategorie v běhu na lyžích
Kategorie v běhu na lyžích členíme:

Tabulka č. 1.: Disciplíny v běhu na lyžích (pravidla lyžařských závodů 2014)
kategorie

mladší
dorostenci
(15 - 16 let)
mladší
dorostenky
(15 - 16 let)
starší
dorostenci
(17 - 18 let)
starší
dorostenky
(17 - 18 let)

délka tratí
4, 5, 6, 7, 10, 15 km
3, 4, 5, 7, 10 km
5, 7, 10, 15, 30 km

forma
závodu

intervalový,
hromadný,
stíhací,
skiduatlon,
sprint, štafety

5, 6, 7, 10, 15 km
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Dorostenecké kategorie v biatlonu

Kategorie dorostu se podle pravidel IBU (2014) člení následovně:
Dorostenci „A“ (mladší) – (15 let - 16 let)

Dorostenky „A“ (mladší) – (15 let - 16 let)
Dorostenci „B“ (starší) – (17 - 18 let)

Dorostenky „B“ (starší) – (17 - 18 let)

Dorostenecká kategorie „A“ neabsolvuje trať se zbraní na zádech. Mají je uloženy
na střelnici ve stojanu. Při příjezdu z tratě závodník přijede k místu, kde má uloženou
zbraň a provede nasazení zbraně na záda. Posléze odjíždí na střelecké stanoviště.
Po odstřílení opět ukládá zbraň do stojanu a odjíždí na trať.

Délky tratí, počty položek jsou uvedeny v následujících tabulkách. Nejdříve pro kategorii
mladších dorostenců a posléze dorostenců starších.
Tabulka č. 2: Disciplíny pro závody dorostenců A
druh závodu délka tratí
vytrvalostní
závod
10 km
sprint
6 km
stíhací závod 7,5 km
dorostenci A
závod s
(15 - 16 let)
hromadným
startem
7,5 km
štafetový
závod
3x6 km
kategorie

střelba

přirážka

L,L,L
L,L
L,L,L

1 min
TK 150 m
TK 150 m

L,L,L

TK 150 m

L,L

TK 150 m

druh závodu délka tratí střelba
vytrvalostní
závod
12,5 km L,S,L,S
sprint
7,5 km
L,S
stíhací závod 10 km
L,L,S,S
dorostenci B
závod s
(17 - 18 let)
hromadným
startem
10 km
L,S,L,S
štafetový
závod
3x6 km
L,S

druh závodu délka tratí
vytrvalostní
závod
8 km
sprint
6 km
stíhací závod 7,5 km
dorostenky A
závod s
(15 - 16 let)
hromadným
startem
7,5 km
štafetový
závod
3x6 km
kategorie

Tabulka č. 4: Disciplíny pro závody dorostenců B
kategorie

Tabulka č. 3: Disciplíny pro závody dorostenek A

přirážka

TK 150 m
TK 150 m

L,L,L
L,L
L,L,L

1 min
TK 150 m
TK 150 m

L,L,L

TK 150 m

L,L

TK 150 m

druh závodu délka tratí střelba
vytrvalostní
závod
10 km
L,S,L,S
sprint
6 km
L,S
stíhací závod 7,5 km L,L,S,S
dorostenky B
závod s
(17 - 18 let)
hromadným
startem
7,5 km L,S,L,S
štafetový
závod
3x6 km
L,S

(Zdroj: Pravidla biatlonu platná od roku 2014)
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přirážka

Tabulka č. 5: Disciplíny pro závody dorostenek B
kategorie

1 min
TK 150 m
TK 150 m

střelba

přirážka
1 min
TK 150 m
TK 150 m
TK 150 m
TK 150 m

3 POHYBOVÉ SCHOPNOSTI

Pohybovou schopnost chápe Perič (2010) jako soubor vnitřních předpokladů lidského
organismu k pohybové činnosti. Rozlišuje vytrvalostní, silové, rychlostní a koordinační
schopnosti.

3.1 Vytrvalostní schopnosti

Pod pojmem vytrvalost považují Perič (2010), Ilavský (2005) soubor pohybových

schopností člověka odolávat únavě při dlouhodobé pohybové činnosti. To znamená
cvičení s určitou intenzitou nižší, než je maximální intenzita.

Vytrvalostní schopnost je závislá na úrovni rozvoje fyziologických funkcí, jako jsou
transportní a okysličovací procesy ve svalech, na rozvoji oběhové a respirační soustavy.

Dále sehrávají velkou roli i psychické procesy a to především morálně-volní. Ve většině
sportovních specializací vytrvalostní schopnosti plní úlohu kondičního základu výkonu.

Pomáhají vytvářet předpoklady pro to, aby sportovec zvládl soutěž v plném tempu

a nasazení po celou dobu. Na druhé straně pomáhají rozvinout schopnost zotavení
po výkonu, která se objevuje po tréninku či závodu. Při zatěžování vzniká ve svalech
laktát, který způsobuje okyselení organismu. Laktát negativně působí na nervovou

soustavu, zpomaluje její činnost. Proto je potřeba pro další činnost produkty odbourávat.

Z těchto hledisek vyplývá, že lze vytrvalostní schopnosti posuzovat i jako předpoklad
pro uplatnění taktických dovedností (Perič 2010).
Druhy vytrvalosti

Perič (2010) dělí vytrvalostní schopnost podle účasti svalových skupin:
Celkové - kdy pracují obvykle 2/3 svalů těla (běh, lyžování, plavání)

Lokální - účastní se méně než 1/3 svalů (sportovní střelba, lukostřelba)
Dále podle svalových kontrakcí:

Dynamické - v pohybu (běh na lyžích, běh)

Statické - bez pohybu, tam kde je potřeba udržet nějakou pozici těla (dostihoví jezdci,
sportovní střelba)

Nejběžnější dělení, na kterém se shodují všichni autoři (Perič 2010, Ilavský 2005), je
dělení podle délky trvání:
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Dlouhodobá vytrvalost

Je to schopnost vykonávat pohybovou činnost stálou intenzitou déle než 8 – 10 minut.

Hlavním krytím je aerobní proces, který za přístupu kyslíku využívá glykogen, později
i tuky. Příčinou únavy je vyčerpání energetických zdrojů (Dovalil 2008). Srdeční
frekvence se nejčastěji pohybuje v rozmezí mezi 130 – 170 tepy za minutu (Perič 2010).
Střednědobá vytrvalost

Její délka trvá v rozmezí 3 – 8 minut. Pohybová činnost se provádí intenzitou odpovídající
nejvyšší možné spotřebě kyslíku. Dominantním energetickým krytím je aerobní úhrada
energie, průběžně zajištována i aktivací LA systému. Energetickým zdrojem je glykogen,
při jehož vyčerpání dochází k únavě organismu a zastavení činnosti.
Krátkodobá vytrvalost

Schopnost vykonávat pohyb co nejvyšší možnou intenzitou po dobu 2 – 3 minut.

Energetický systém uplatňující se při krátkodobé vytrvalosti je anaerobní glykolýza, kdy
se energie uvolňuje štěpením glykogenu bez přístupu kyslíku a za hlavní mechanismus

únavy se v tomto případě považuje rychlá kumulace kyseliny mléčné (Dovalil 2008).
Oběhová a respirační systémy pracují na hranicích svých možností. Tepová frekvence
dosahuje 180 – 200 tepů za minutu (Perič 2012). Perič (2012) uvádí dobu trvání
3 – 4 minuty.

Rychlostní vytrvalost

Velmi se přibližuje rychlostním schopnostem (Perič 2010, Jansa 2007, Perič 2012). Je to
schopnost vykonávat pohybovou činnost absolutně nejvyšší intenzitou co nejdéle. Uvádí

se doba trvání 20 – 30 sekund. Energeticky je zajištován aktivací ATP – CP systému.

Převažujícím zdrojem je kreatin fosfát štěpený bez přístupu kyslíku. Únavu způsobuje
kromě vyčerpání zdrojů také nervová únava (Dovalil 2008).

3.2 Silové schopnosti

Silové schopnosti jsou nejvýznamnější pohybová schopnost ve většině sportovních

disciplín. Bez svalové síly nelze provádět žádné tělesné cvičení. Díky svalové síle se

lidské tělo pohybuje v prostoru (Ilavský 2005). Je to schopnost překonávat či udržovat
vnější odpor svalové činnosti (Perič 2010).
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Druhy silových schopností

Podle změny délky a napětí hovoří o kontrakci:

Izometrické – při níž nedochází k pohybu těla. Cvičenec se snaží udržet daný odpor
v jedné pozici.

Izotonická – během které dochází k pohybu těla, délka svalu se mění, napětí zůstává
přibližně stejné (Perič 2010, Jansa 2007, Perič 2012).

Izotonickou ještě dále dělíme podle typu pohybu svalu:
Koncentrickou = sval se zkracuje, napětí se nemění

Excentrickou = sval se násilím protahuje, napětí se nemění

V souvislosti s velikostí odporu, délkou trvání pohybu a počtem opakování v čase
můžeme diferencovat další druhy silových schopností:
Výbušná síla

Jde o schopnost vykonávat pohyb maximální rychlostí s nízkým odporem. Využívá se při
hodech a odrazech.

Maximální (absolutní) síla

Je charakteristická spojením maximálního možného odporu a malé rychlosti pohybu.
Tvoří základ pro všechny ostatní silové schopnosti (Perič 2010).
Vytrvalostní síla

Jedná se o schopnost vykonávat činnost nevelkou, stálou rychlostí s nízkým odporem
opakovaně anebo dlouhodobě odpor udržet (Dovalil 2008).

Tabulka č. 6: Klasifikace silových schopností podle velikosti odporu, rychlosti a doby
trvání (Perič 2010)

druh silové schopnosti
výbušná
maximální (absolutní)
vytrvalostní

velikost odporu
nemaximální
maximální
nemaximální

trvání pohybu rychlost pohybu
krátce
maximální
krátce
malá
dlouho
nemaximální
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Obecná síla

Schopnost, která se neshoduje s pohybovou strukturou dané specializace. Provádí se

u sportovců v základní etapě tréninku pro rozvoj všestranné silové připravenosti. Důležité
jsou předpoklady pro pozdější růst speciálních silových schopností. Rozvoj obecné síly
se realizuje v první části přípravného období ročního tréninkového cyklu.
Speciální síla

Vyznačuje se napodobováním pohybové struktury vybrané specializace. V praxi se

rozvoj speciální síly vyznačuje vyjmutím určitého pohybového prvku (fáze pohybu)

z celkového pohybového cyklu. Takto je možné systematicky pracovat na zdokonalování

speciální síly u konkrétní svalové skupiny. Speciální silová schopnost lze rozvíjet až
po vybudování vysoké úrovně obecné síly. Časově se rozvoj začleňuje do druhé části
přípravného období (Ilavský 2005).

3.3 Rychlostní schopnosti

Rychlostní schopnost utváří výsledný výkon v mnoha sportovních specializacích. Mezi
přímo závislé sportovní odvětví Perič (2010) řadí sprinterské disciplíny v atletice
a dráhovou cyklistiku. Velký význam hrají ve většině sportovních her, kde se odehrávají

sprinterské souboje o míč. Do značné míry ovlivňují skokanské disciplíny a v poslední
době také běh na lyžích (Perič 2010, Ilavský 2005).

Nervosvalová koordinace = spočívá především ve schopnosti střídat co nejrychleji
kontrakci (stah) a relaxaci (uvolnění) svalového vlákna. Tento předpoklad se relativně
dobře rozvíjí (Perič 2010, Perič 2012).

Perič (2010) člení rychlost podle projevu:
Rychlost reakce

je dána dobou reakce na určitý podnět (startovní výstřel a výběh závodníka).
Acyklická rychlost

Je to schopnost provádět jednotlivé pohyby co nejvyšší rychlostí (hod, skok).
Rychlost lokomoce (cyklická)

Týká se překonání určité vzdálenosti co největší rychlostí. Je dána vysokou frekvencí

opakujícího se stejného pohybu (běh, bruslení) (Jansa 2007). Tato rychlost se může dále
dělit na několik podob.
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Rychlost akcelerace: co nejprudší zrychlení

Rychlost frekvence: co největší četnost pohybů

Rychlost změny směru: různá zpomalování, zrychlování, kličkování

3.4 Koordinační schopnosti

Koordinaci chápeme jako vnitřní řízení pohybu, souhru centrální nervové soustavy
a nervosvalového aparátu, jehož vnějším projevem je obratnost.

Koordinační schopnosti zaujímají vzhledem k ostatním pohybovým schopnostem jakési

„spojení“ mezi nimi. Definice není dosud zcela jednoznačná. Perič (2010) popisuje
koordinace jako schopnost přizpůsobovat se a zvládat nově vzniklé situace, orientovat se

v prostoru, vytvářet pohybové akty, přetvářet pohybové formy a přepojovat se z jedné
na druhou v souladu s měnícími se podmínkami.
Všeobecná koordinace

Schopnost nám dovoluje provádět mnoho motorických dovedností bez ohledu
na sportovní specializace.

Specializovaná koordinace

Představuje schopnost provádět mnoho rozdílných pohybů ve vybrané specializaci.

Rozdělení koordinace není zcela jednoznačné. Existuje až 15 druhů. Tudíž záleží na úhlu
pohledu autora, které zvolí jako zásadní. Perič (2010) považuje za nejdůležitější:
Schopnost spojování pohybů;
Schopnost orientace;

Schopnost rozlišení polohy a pohybu jednotlivých částí těla;
Schopnost přizpůsobování;
Schopnost rovnováhy;
Schopnost rytmu;
Učenlivost.
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4 STRUKTURA VÝKONU V BĚHU NA LYŽÍCH
4.1 Historie

Běh na lyžích je jednou z nejstarších sportovních disciplín. Počátky se datují nejméně
4000 let do minulosti. První lyžaři pocházeli pravděpodobně ze severního Norska,

Švédska či Finska. Lyže zde usnadňovaly pohyb věčně zasněženým terénem. První
zmínky o sportovním lyžování jsou datovány do roku 995 př. n. l., kdy se král Olaf I.
Tryggvanský stal legendou v tomto sportu.

První profesionální soutěže v běhu na lyžích se uskutečnily v roce 1776 v Norsku. Od té
doby se v lyžování hodně věcí změnilo. Velkou změnu prodělala především technika
běhu, vybavení a organizace lyžařských závodů.

Technická revoluce z něj udělala jedno z nejdynamičtějších sportovních odvětví

za posledních 80 let. Rychlost se zvýšila o 50 %. (pro srovnání v plavání na 1500 m o
40 % a v rychlobruslení o 20 %) (Ilavský 2005, Gnad 2005).

4.2 Fyziologická charakteristika

Běh na lyžích je charakterizován opakováním pohybových cyklů, tempem i funkční

a metabolickou odezvou. Běh na lyžích představuje vytrvalostní zátěž s velkým výdejem

energie, který je závislý na délce, profilu i charakteru tratě (Heller 1993). Dále je
ovlivňován rychlostí a technikou běhu (Gnad 2005).

Běh na lyžích klade velké nároky na většinu svalů pohybové soustavy. Na výsledném

pohybu se nejvíce podílí svalstvo dolních končetin, zvláště trojhlavý sval lýtkový,
čtyřhlavý sval stehenní, svaly hýžďové, velký přitahovač a svaly bedro-kyčlo-stehenní.

V posledních letech se stále více na výkonu podílejí svaly horních končetin, zejména

trojhlavý sval pažní, sval deltový a svaly předloktí. Současně jsou zapojeny také svaly
břišní (přímé a šikmé) a zádové (Ilavský 2005, Korvas 2014).
Energetický výdej

Výdej energie dle Hellera (1993) dosahuje úrovně v rozmezí 1000 % - 1300 %
v závislosti na délce tratě. Což znamená 10 – 13 násobek výdeje energie potřebného

k zajištění nejdůležitějších životních funkcí, který odpovídá 100 % intenzity metabolismu
(Kohlíková 2004). Gnad a Ilavský (2005) dodávají, že běh na lyžích dosahuje
v porovnání s jinými sportovními disciplínami, velmi vysokých hodnot. Nejnovější
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studie udávají spotřebu energie mezi 0,6 – 0,7 kJ/min./kg. To znamená u závodníka
vážícího 75 kg spotřebování úctyhodných 3000 kJ/hod/kg (Korvas 2014, Bolek 2012).
Respirační parametry

Kolektiv autorů se shoduje, že nejvýznamnějším ukazatelem funkční adaptace lyžařů je

maximální spotřeba kyslíku tzv. VO2max. Heller (1993) udává hodnotu u vrcholových

závodníků lyžařů běžců okolo 85 ml/min./kg a u lyžařek kolem 70ml/min./kg.

Pro úspěšné lyžaře je charakteristické kolísání VO2max v průběhu tréninkového roku.

Tato změna činí 10 %. Spotřeba kyslíku může také oscilovat v průběhu závodu. Rusko
(2003) uvádí až 20 % variabilitu. Dalším důležitým ukazatelem vyspělosti lyžaře je

dechová frekvence. Ta je do značné míry vázaná na tempo pohybu a dosahuje
u úspěšných běžců až 60 vdechů za minutu. Minutová ventilace při přepočtení odpovídá
120 – 150 l/min (Korvas 2014).
Srdečně-cévní parametry

Srdeční frekvence se pohybuje v hodnotách 90 – 100 % maxima. Ovšem u maratonů (nad

50 km) se hodnoty pohybují v průměru pod 90 %. Maximální minutová tepová frekvence

se tedy nachází v rozmezí od 180 do 200 tepů za minutu. Hodnoty SF (srdeční frekvence)

jsou závislé na profilu tratě a jejich změna se projevuje až s určitou prodlevou. Nejvyšších
hodnot dosahuje při submaximální a maximální intenzitě na rovinách a do prudkých

stoupání, nižších v průběhu klesání. Změny počítáme v řádech 5 – 15 % (Ilavský 2005).
Z biomechanického hlediska je velmi důležitá schopnost tolerance k vysokým

koncentracím kyseliny mléčné – laktátu v krvi. Ten se vyplavuje ze svalů při vysoké

intenzitě cvičení a inhibuje produkci ATP (Adenosin trifosfát), a narušuje tak kontraktilní
sílu svalu (Rusko 2003). Z řady výzkumů lze vyčíst, že muži a ženy světové špičky

dosahují rozdílných hodnot koncentrace na všech tratích. U žen při závodě na 10 km byly
hodnoty po 5 km úseku naměřeny ve výši 6 – 20 mmol/l., v cíli se pohybovaly kolem
9 – 15 mmol/l. u mužů po 15 km 7 – 19 mmol/l a po 30 km 3 – 10 mmol/l. Bolek (2012)
a

Rusko

(2003)

uvádí,

že

k nejvyššímu

nárůstu

laktátu

dochází

během

prvních 5 – 10 minut a to na úroveň mezi 5 – 10 mmol/l a poté se pomalu zvyšuje až do
cíle závodu. Nejvíce laktátu se tvoří do prudkých krátkých stoupáních a to z důvodu
deficitu kyslíku ve svalech. V průběhu sjezdových úseků dochází k odstranění laktátu
z krve a jeho ustálení na snesitelné mezi (Rusko 2003).
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4.3 Morfologická charakteristika

U běhu na lyžích nehraje morfologické hledisko, tak významnou roli, jako u jiných sportů
(u veslování, vzpírání). Z různých výzkumů vyplývá, že u výkonnostních a vrcholových

běžců neexistuje těsnější vztah mezi tělesnou výškou, hmotností a úrovní výkonnosti

(Ilavský 2005). Výška olympijských vítězů a mistrů světa v mužském lyžování je velmi

variabilní, pohybuje se od 1,68 do 2,00 metrů. Podobně také nebyly prokázány jakékoliv
souvislosti mezi délkou končetin, délkou kroku a sportovním výkonem.
Hmotnost

Hmotnost u špičkových lyžařů se může lišit až o 30 kg. Elitní lyžaři vyšší výkonnosti

mají obvykle nižší procento tělesného tuku, ale ne extrémně nízký. Jako skupina jsou
špičkoví lyžaři hmotnostně těžší než běžci na vytrvalostní distance, ale lehčí než veslaři.

Různé studie udávají podíl tělesného tuku u elitních lyžařů běžců 5 – 12 %,
u žen 16 – 22 % (Korvas 2014, Heller 1993 a Ilavský 2005). Ilavský (2005) dodává

informaci o indexu tělesné hmotnosti BMI, kde ženské elitní lyžařky mají tento ukazatel
tendenčně nižší než neatletické ženy stejného věku.
Somatotyp

Lyžaři běžci se svým somatotypem řadí k ektomorfním mezomorfům. Lyžařky spíše

odpovídají endomorfním mezomorfům (Heller 1993). Autoři Heller (1993) a Ilavský
(2005) převzali výzkum od Daňka z roku 1982, který sledoval somatotypy mladých
československých běžců, a uváděné průměrné hodnoty jsou následující:
14 letí chlapci 2,2 – 4,8 – 4,2
14 leté dívky

2,9 – 3,9 – 3,8

Elitní běžci mají nejčastější somatotypní komponentu 1 – 6 – 2. Ektomorfní
komponenta 2 byla zastoupena u sledovaných 60 %. U mezomorfní komponenty byla

hodnota 6 zastoupena u 55 % testovaných a hodnota 5 u 30 % (Korvas 2014). Běh

na lyžích je tedy zajímavý tím, že se v něm nevyskytuje žádný „perfektní“ morfologický
typ, jako je tomu u plavání, veslování, vytrvalostního běhu (Ilavský 2005).

Věk, ve kterém elitní běžci dosahují vrcholové výkonnosti je mezi 27 – 29 lety
se standardní odchylkou 4 roky.
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4.4 Psychologická charakteristika

Běžci na lyžích, a to zejména ti na elitní úrovni, jsou vystaveni velmi extrémním
fyzickým, ale i psychickým vlivům. Proto je důležité propojení fyziologického
a psychologického hlediska, jelikož se navzájem ovlivňují a společně vytváří prostředí

pro správný růst výkonnosti. Psychologické faktory rozděluje Rusko (2003) z hlediska
optimalizace výkonu do čtyř skupin faktorů, které buď zvyšují, nebo snižují výkonnost
v běhu na lyžích. Patří mezi ně:
Společenské faktory

Osobnostní rysy závodníka
Zvládání dovedností

Stavy související s tréninkem a závodem

Z psychologických faktorů můžeme vyvodit celou škálu otázek. Jako například: Jak je
možné zvýšit morálku v týmu? Jaké osobnostní rysy má náš sportovec? Jaká je role rodičů

v rozvoji sportovce? Rusko (2003) dále uvádí čtyři znalosti, které by si měl závodník
osvojit během přípravy:

1. Musí umět rozeznat kvality tréninku.

2. Musí se naučit jak úspěšně odolávat rozdílným povětrnostním podmínkám (dešti,
mrazu nebo větru).

3. Měl by vědět, jak dosáhnout nejvyšší výkonnosti ve správný čas na správném
místě.

4. Měl by se umět, na světové úrovni, vyrovnat s tlakem na svou osobu.

Pokud si sportovec nevštípí všechny tyto čtyři složky, může mu to velmi zkomplikovat,
ba dokonce znemožnit úspěšnou kariéru lyžaře (Rusko 2003).
Osobnostní charakteristika lyžaře

U běžce na lyžích se uplatňují především tyto morálně volní vlastnosti: pracovitost,
cílevědomost, bojovnost, správné rozhodování, sebevědomí, odolnost, tvrdošíjnost. Měl
by mít schopnost regulovat emoční stavy před, při a během závodu, odolávat únavě
a fyzické bolesti (Rusko 2003, Ilavský 2005).
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Únava je generována nejenom velkým množstvím intenzivních tréninků, ale také
z důvodu jednotvárného stále se opakujícího cyklu cvičení.

Každý výkon s sebou nese určitou psychickou zátěž, která vyplývá z obavy
před závodem, obavy z výsledků, neschopnosti snášet neúspěch, z obavy že zklame
trenéra či rodiče. Psychické procesy tak člení do třech časových období: předstartovní,
startovní a postartovní (Ilavský 2005, Rusko 2003, Gnad 2005).

4.5 Taktická charakteristika
Taktická příprava je činnost zaměřená na dosažení nejlepších možných výsledků
v závodě. Dělíme ji na několik, na sebe navazujících činností běžce:
- jednání během dlouhodobé přípravy
- na taktickou činnost před závodem

- taktické konání v průběhu vlastního závodu

Důležitou roli hraje taktická příprava v tréninku dětí a mládeže. V tréninku je velmi
důležité naučit děti správně hodnotit a analyzovat situaci a hledat optimální řešení.
Nacvičit s dětmi správné rozložení sil, tempa a rychlosti (Gnad 2005 a Ilavský 2005).

Ilavský (2005) uvádí některé příklady cvičení, jako jsou starty ve dvojicích, štafetové

starty, předjíždění, změny v rychlosti běhu, nástupy, dynamické změny způsobené

vzhledem k terénu, podmínkám skluzu a koordinace. Rozbor průběhu soutěží z hlediska
taktického zvládnutí, plnění a dosažení výsledků.

4.6 Technická charakteristika

V technice běžeckého lyžování rozlišujeme dva základní způsoby: klasický způsob běhu
a bruslení.

Klasický způsob běhu

1) střídavý běh dvoudobý
2) soupažný běh prostý

3) soupažný běh jednodobý

4) stoupavý běh (Soumar 2001)
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Střídavý běh jednodobý

Je nejčastěji využívanou technikou u rekreačních a výkonnostních lyžařů (Soumar 2001).

Střídavý běh dvoudobý je charakteristický střídavým pohybem horních a dolních
končetin. Využívá se ve všech terénech, na rovině i ve stoupání.
Odpich soupažný prostý

Tento způsob se používá hlavně na rovině nebo v mírném klesání. Pomáhá nám udržet
rychlost a zrychlovat v cílové rovince. Lze ho uplatnit i do mírného stoupání.
Běh soupažný jednodobý

Uplatňuje se ve sjezdech a na rovině. Používá se jako plynulé pokračování běhu

střídavého. Je charakteristický soupažným odpichem holí, které navazuje na jeden odraz

nohy. Skluz se odehrává v jednooporovém postavení a po soupažném odpichu holemi
navazuje postavení dvouoporové (Dvořák 1992).
Způsob běhu bruslení

Bruslení je nejrychlejší a nejméně obtížný způsob lyžařského běhu. Odraz se provádí
z hrany lyže. Při skluzu je využívána plocha celé skluznice, která je naparafinovaná
fluoridy. Ty umožnují využít veškerou dopředenou energii.

Základní pohybový cyklus je tvořen přípravou na odraz, odrazem z vnitřní hrany lyže,
přenášením těžiště těla přes osu pohybu, skluzem v jednooporovém postavení, odpichem

holemi, přenosem paží a dolních končetin do základní polohy (Dvořák 1992, Ilavský
2005).

Způsoby bruslení

1) oboustranné bruslení jednodobé
2) oboustranné bruslení dvoudobé

3) oboustranné bruslení se střídavou prací paží (více v následující kapitola Způsob běhu
bruslení)
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5 STRUKTURA VÝKONU V BIATLONU
5.1 Historie

Původ biatlonu sahá do dávné minulosti. Nejstarší zmínky pocházejí z doby více než tři

tisíce let před naším letopočtem. Jeho prapočátky musíme hledat v lovectví, kdy lidé
ve snaze uživit se spojili pohyb za kořistí (na lyžích či sněžnicích) a střelbu z luku.

První závody na principu biatlonu se konaly v roce 1767 na švédsko-norském pohraničí

mezi místními pohraničními hlídkami. V počátečním stádiu se jako zbraně používaly
lovecké kulovnice a později velkorážné pušky. Vzdálenost terčů činila něco mezi

100 a 300 metry. Závody vojenských hlídek se objevovaly již na prvních zimních
olympijských hrách ve francouzském Chamonix a postupně se přetransformovaly na nové
sportovní odvětví – biatlon (Trojan 2014). Tento sport měl svoji premiéru na ZOH
v Squaw Valley v roce 1960. Od té doby byl součástí Unie moderního pětiboje a biatlonu,
v roce 1993 se osamostatnil nadobro (Sucharda 2013, Neznámý autor 2003).

5.2 Fyziologická charakteristika

Biatlon je zimní sport spojující opakovaný pohybový cyklus běhu na lyžích se
senzomotoricky velice náročnou činností, kterou vyžaduje střelba. Sportovní výkon

v biatlonu je charakteristický střídáním vysoké intenzity a vysoce senzomotoricky
a koordinačně náročné střelby. Sportovní výkon v biatlonu je typický přerušováním

intenzivního běžeckého zatížení po úsecích 2 km, 2,5 km nebo 5 km, které je nutné

pro střeleckou položku. Střelby jsou 2 nebo 4, podle toho jestli se jedná o krátkou trať
(u žen 7,5 km, u mužů 10 km) nebo o dlouhou trať (12,5 km a 20 km u mužů a 10 km,
15 km u žen). První položka je většinou vleže a druhá vestoje (Bunc 1995).
Energetický výdej

Energetický výdej je srovnatelný s lyžařem běžcem. Při dlouhých tratích průměrný výdej

mužů dosahuje 115 kJ/min., u žen 90 kJ/min. U kratších tratí se energetický výdej úměrně

snižuje (Heller 1993). Vysoké nároky na dodávku energie jsou dány hlavně z důvodu

značného podílu neoxidativního uvolňování energie při současných velkých nárocích
oxidativního způsobu (Bunc 1995).
Respirační parametry

Bunc (1995) uvádí jako nejdůležitější ukazatel funkční adaptace organismu, tak jako
u běhu na lyžích Heller (1993) a Gnad (2005), maximální spotřebu kyslíku (VO2max).
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U biatlonistů spotřeba kyslíku dosahuje 78 ml/kg/min., u biatlonistek 67 ml/kg/min.

(Bunc 1995). Zahraniční literatura uvádí hodnoty u vrcholových biatlonistů o trochu
vyšší, u mužů v průměru 80 ml/kg/min. a u žen 73 ml/kg/min. Během roku tento parametr

nepatrně kolísá, přibližně o 10 %. Nejvyšší hodnoty spotřeby kyslíku jsou
charakteristické pro přípravné a závodní období.

Dalším důležitým parametrem je dechová frekvence, která je vázaná na tempo pohybu

a v průběhu závodu dosahuje 60 vdechů za minutu (Heller 1993). Před příjezdem

na střelnici je vhodné snížit intenzitu zátěže a při příchodu na střelecké stanoviště je

nejlepší zvýšit dechovou frekvenci a začít zhluboka dýchat (Sucharda 2013). Tak dojde
ke snížení tepové frekvence a biatlonista může provést už tak senzomotoricky náročnou

činnost (Sucharda 2013). Biatlon klade značné nároky na analyzátory, hlavně
na statokinetické a zrakové ústrojí.

Tabulka č. 7: Funkční ukazatele u elitních biatlonistů (Bunc 1995)
Ukazatel
VC (l)
VO2max (l/min)
VO2max (ml/kg/min)
Vmax (l/min)
Lamax (mmol/l)

muži
6,0
5,8
78,0
150,0
13,6

ženy
5,4
4,3
67,0
120,0
16,0

Srdečně-cévní parametry

Srdeční frekvence kopíruje profil tratě a při závodě dosahuje 90 a více procent maximální

hodnoty závodníka. Ve stoupání dosahuje o 5 % - 15 % vyšších hodnot než na rovině
a ve sjezdech (Korvas 2014). Před střelbou vleže nebo vestoje je závodník schopen snížit

svojí tepovou frekvenci na 80 – 90 % a po položce, která trvá 30 – 40 sekund se hodnoty
tepové frekvence sníží na hodnoty kolem 61 – 73 % SFmax. Oba tyto parametry, jak před
střelbou, tak po střelbě, jsou velmi individuální. Pokud tyto hodnoty převedeme na počet

tepů, dostaneme přibližně hodnoty při zátěži 180 – 220 tepů/min., při příjezdu na položku
160 – 180 tepů/min. a při odjezdu ze střelnice kolem 155 tepů/ min. (Bunc 1995, Sucharda
2013).

Díky anaerobnímu hrazení energie se v krvi v průběhu výkonu objevují vysoké
koncentrace laktátu. Tyto koncentrace podle Bunce (1995) oproti běhu na lyžích s délkou

tratě neklesají, ale naopak vzrůstají. S koncentracemi laktátu kolem 8 mmol/l se
v průběhu závodu zvyšují v koncích závodu na hodnoty i více než dvojnásobné
(15 mmol/l a více).
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5.3 Morfologická charakteristika

Morfologické hledisko nehraje tak důležitou roli, jako v jiných sportech (Ilavský 2005).
Předpoklady dobré výkonnosti mají biatlonisté s výškou okolo 180 cm, s průměrnou

váhou 74 kg a množstvím tuku 4 – 8 %. U biatlonistek se setkáme nejčastěji s výškou

kolem 170 cm a s váhou v průměru 64 kg. Procentuální zastoupení podkožního tuku je
8 – 12 %, což je značně méně než uvádějí Ilavský (2005) a Heller (1993) pro lyžařky.

Věk, ve kterém dosahují biatlonisté svého vrcholu, se pohybuje u mužů mezi 25 – 30 roky
a u žen mezi 21 – 26 roky (Bunc 1995).

5.4 Psychologická charakteristika

Na psychiku biatlonisty jsou kladeny velmi vysoké nároky. Plyne to z toho, že spojuje
dvě absolutně odlišné sportovní disciplíny (Sucharda 2013).
Osobnostní charakteristika biatlonisty

Podle dosavadních výzkumů osobnosti sportovce se mezi biatlonisty nejvíce vyskytuje
flegmatický typ temperamentu (Pacholík 2011).

Tento typ je charakteristický svojí vyrovnaností, pečlivostí, spolehlivostí a klidností
(Jansa 2007).

Obr. 1 Graf průměrných hodnot temperamentu osob (Pacholík 2011)
Flegmatický typ temperamentu právě odpovídá preferenci zátěže vytrvalostního

charakteru s delší dobou trvání a nižší intenzitou. Podle výzkumu mají biatlonisté
předpoklady k vyšší psychické odolnosti a také se dokáží velmi dobře koncentrovat
na jednu věc, bez většího rizika rušení způsobeného okolním prostředím.
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5.5 Taktická charakteristika

Taktickou výchovu Sucharda (2013) dělí na:
Taktické jednání v dlouhodobém časovém horizontu

Sportovec se učí správně takticky myslet, učí se rozhodovat a řešit situace plynoucí
z aktuálního dění. Základním prvkem dlouhodobého osvojování taktiky je znalost

pravidel, která musí umět aplikovat na konkrétní situace v závodě. Nabyté znalosti

pravidel a zkušenosti z tréninku a ze závodu hrají důležitou roli v dalším rozvoji
biatlonisty.

Taktické počínání před startem

Zvládnutí správného výběru nábojů, vhodného oblečení, dostatečná informovanost
o závodě, o počasí, o podmínkách na střelnici, správné nastřelení zbraně, rozcvičení,

správně zvolené místo pro občerstvování, prostudování startovní listiny a prostudování
soupeřů, to jsou všechno faktory, které při vhodném nastavení mohou mít velký vliv
na celkový úspěch či neúspěch.

Taktická činnost během závodu

Základním předpokladem úspěšné taktiky v závodě je technická, kondiční a psychická
připravenost. Během závodu hraje svoji roli: správně zvolené tempo, rozložení sil, využití

techniky vzhledem k profilu tratě a kvalitě sněhu, taktika dojíždění a předjíždění soupeřů,

výběr vhodného stanoviště na střelnici, schopnost přizpůsobit se vnějším vlivům, směru
a síle větru, na to navazuje korekce mířidel, volba rychlosti a rytmu střelby, taktizování
před cílem. Úspěšné zvládnutí všech taktických úkolů s sebou nese určitou úroveň

připravenosti a automatizace, kterou rozvíjíme v kontrolních a modelových trénincích
a závodech.

5.6 Technická charakteristika

V biatlonu rozeznáváme dvě střelecké polohy:

Střelba u biatlonu má jedno velké specifikum oproti sportovní střelby, a to že probíhá
po fyzické zátěži a pod psychickým tlakem.
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Poloha vleže

Je charakteristická tím, že úhel těla se směrem střelbě svírá úhel přibližně 15 – 25°. Tímto
úhlem vzniká příznivější předpoklad pro stabilitu a dýchání. Nohy leží volně na podložce
a tvoří ostrý úhel. Dalším charakteristickým znakem je poloha horních končetin, kde se

levá paže opírá loktem země pod spouští ve vzdálenosti 4 – 5 cm od ní. Zbraň leží

na zápěstí, prsty volně obepínají pažbu. Přes hřbet ruky směřuje řemen k horní části paže

(biceps, triceps), kam se umisťuje do upínacího řemene. Tento řemen zlepšuje stabilitu
při střelbě vleže. Pravý loket se nachází 20 – 25 cm od lokte levého. Zbraň je zasazena
do ramene. Pravou rukou se obsluhuje spouštění a přebíjení (Sucharda 2013). Hlava
spočívá lícní kostí volně na pažbě. Oko je ve vzdálenosti 2 – 4 cm od dioptru.
Poloha vestoje

Střelecká poloha vestoje je mnohem složitější než střelba vleže. To je dáno malou

opěrnou plochou a vysoko nacházejícím se těžištěm. Poloha je charakteristická chodidly
v šíři ramen s rozevřenými špičkami do stran. Váha těla je rovnoměrně rozložena na obě
chodidla. Pánev je mírně předsazena a horní část těla je nakloněna vzad a stočena stranou.

Levá paže se opírá loktem o pánevní kost nebo o hrudník (záleží na délce končetin
biatlonisty). Uchopení zbraně rukou je řešeno individuálně (na vidličku, na hřbetech prstů
nebo

na

dlani).

Pravou

rukou

probíhá

spouštění

a

přebíjení.

Trup s paží svírá úhel 80 – 90 °. Puška je zasazena do ramenní jamky. Hlava lehce

přiložena tváří na pažbě. Sattlecker (2007) vnímá zaujetí správné polohy jako druhou
nejdůležitější činnost v průběhu celé střelby.
Míření

Činnost míření znamená vyrovnání dioptru, mušky a terče do jedné roviny (Sucharda

2013). Oko střelce se zaostřuje vždy na mušku, ne na terč. Doba míření by neměla být
delší než 7 sekund. Po uplynutí této doby oko ztrácí svoji ostrost a dochází
k nepřesnostem (Sucharda 2013, Brych 2008). Míření probíhá jedním okem
(monokulárně) nebo oběma očima (binokulárně). Míření na pětici terčů probíhá

individuálně. Od levého terče k pravému, od pravého k levému a od středu terče vlevo
a pak vpravo.
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Dýchání

Správné dýchání má velký vliv na konečný výkon. Střelba probíhá po fyzické zátěži,
takže je nutné, aby došlo ke zklidnění organismu před příjezdem na položku. Rána se
spouští při zadrženém dechu. Pokud apnoický stav trvá déle než 5 vteřin, je potřeba
výstřel odložit a ránu znovu vypracovat. Rozeznáváme střelbu po výdechu a po nádechu.
Spouštění

Je posledním, ale nejdůležitějším činitelem před výstřelem. Trvá velice krátkou dobu.
Skládá se z namáčknutí, které probíhá při „hrubém“ míření. Dále následuje jemné míření,

kdy se stabilizuje zbraň a mířidla jsou „vycentrována“ na střed terče. V poslední části
dochází k domáčknutí spouště. Podle výzkumu Sattleckera (2007), Suchardy (2013) hraje
spouštění nejdůležitější funkci v celém procesu střelby.
Způsob běhu bruslení

Biatlon se od běhu odlišuje tím, že při závodech biatlonisté používají výhradně bruslařský
způsob běhu.

Rozeznáváme několik způsobů:

Oboustranné bruslení jednodobé;

Oboustranné bruslení symetrické, asymetrické;
Oboustranné bruslení střídavé;

Oboustranné bruslení prosté (Bolek 2012, Gnad 2005, Sucharda 2013);
Oboustranné bruslení;

Oboustranné bruslení jednodobé;

Je charakteristické soupažným odpichem na každý odraz nohy (Gnad 2005, Sucharda
2013). Tento způsob je nejrychlejší, ale zároveň fyzicky nejnáročnější. Používá se

na rovinách a v mírných sjezdech (Gnad 2005). Základní postavení vychází z menšího
úhlu odvratu.

Oboustranné bruslení symetrické

Vyznačuje se užším postavením lyží než u způsobu asymetrického. Hole jsou před
zahájením odrazu ve stejné výši a pod stejným úhlem. Používá se na rovinách a v mírných
sjezdech (Gnad 2005, Sucharda 2013).
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Oboustranné bruslení asymetrické

Na jeden soupažný odpich připadají dva odrazy nohama. Úhel mezi lyžemi je větší.

Používá se ve stoupání. Hůl na straně odrazové lyže je zapíchnuta pod menším úhlem
(paže je níž a více vzad) (Gnad 2005).
Oboustranné bruslení prosté

Oboustranné bruslení bez odpichu holemi. Pohyb vpřed může být doprovázen střídavým
pohybem paží. Používá se ve sjezdech.

Oboustranné bruslení se střídavou prací paží. Na každý odraz připadá odpich souhlasnou
holí (Sucharda 2013).
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6 MOTORICKÉ TESTY

6.1 Obecná charakteristika testu

Testování znamená standardizovaný postup neboli zkoušku. Jeho obsahem je pohybová
činnost a jeho výsledkem kvantitativní vyjádření průběhu a výsledku testu. Testování

tedy podle Kováře (1988) znamená „ provedení zkoušky ve smyslu procedury a
přiřazování čísel, jež jsme nazvali měřením.“

Od jiných zkoušek se testy liší zejména standardizací a statistickým přístupem
k vyjádření výsledků, jež se nazývá testovací skóre.
Standardizace znamená:

a) zaručenou reprodukovatelnost testu: testem vytváříme takovou situaci, která se může
opakovat na jakémkoliv místě a čase.

b) zajištuje autentičnost testu: za nejdůležitější se považují data o reliabilitě a validitě
(platnosti) testu.

c) vypracovaný systém skórování, který se provádí pomocí testových norem (Kovář
1988).

Podle Blahuše (1976) mezi základní vlastnosti motorických testů patří:
Validita

Spolehlivost (reliabilita)
Obtížnost

Objektivnost
Délka

Homogenita (komplexnost, konzistence)
Specifičnost

Generalizace
Validita a reliabilita jsou dvě nejdůležitější a nejznámější vlastnosti. Validita nám určuje
míru shody mezi odhady kritéria a jeho výsledky. Reliabilita představuje míru přesnosti

testovaných výsledků. Statistickými charakteristikami jsou nejčastěji korelační
koeficienty (Blahuš 1983, Měkota 1976). Objektivita je určena shodou testovaných

výsledků, kterou současně získají různí testovaní. Často bývá považována za jednu
složku spolehlivosti. Vyjadřuje se obvykle pomocí korelačního koeficientu. Obtížnost
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zobrazujeme pomocí relativních četností. Můžeme ji vztáhnout na celé testování, nebo
na jeden určitý test (Měkota 1976).
Testové výsledky (skóre)

Jako hrubé skóre nazýváme přímý naměřený výsledek, buďto vyjádřen ve fyzikálních

jednotkách (metry, sekundy, minuty, waty) nebo jednotkách technických (počtem
splněných testových položek, počtem chyb). Hodnoty mají pouze malou informativnost,

nedají se navzájem srovnávat ani sčítat, jelikož se v jednotlivých testech liší veličinou.
Převádějí se proto na skóre odvozené. Nejjednodušším způsobem určení pořadí je
stanovení jej v procentech (Kovář 1988).
Testové baterie

Testové baterie se vyznačují tím, že všechny zařazené testy jsou standardizovány
společně a výsledky postupně narůstají. Ve svém souhrnu zahrnují jeden výsledek
(Blahuš 1983).

Testové baterie slouží také ke kontrole trénovanosti. Trénovanost je specifická. Určuje

nám úroveň technické, kondiční, taktické a psychické připravenosti. Všechny tyto

faktory mají v různých sportech rozdílnou důležitost, a tak by měla kontrola trénovanosti
respektovat specifika určitého sportu. Důsledné testování by mělo obsahovat informace
o všech těchto faktorech. Z dlouhodobého hlediska nám poskytují informaci o změnách,
k nimž dochází během tréninkového procesu. Tyto informace se stávají oporou pro další
postupy v tréninkové přípravě (Dovalil 2009).

6.2 Testy všeobecné tělesné připravenosti
Hod medicinbalem

Vybavení: 2 kg a 5 kg plný míč

Provedení: hází se v tělocvičně nebo na hřišti. Výchozí poloha je stoj mírně rozkročný,

špičky chodidel se dotýkají odhodové čáry, ruce drží míč obouruč za hlavou. Pomocí
záklonu vzad, mírného pokrčení v kolenou a aktivní prací paží a celého těla odhodit
medicinbal co nejdále vpřed.

Hodnocení: hodnotíme vzdálenost ve třech pokusech, zapisuje se ten nejlepší.
Vzdálenost měříme od místa dopadu k odhodové čáře s přesností na desetinu metru.
Oblast testovaných schopností: dynamická síla horních končetin (Ilavský 2005)
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Leh – sed (opakovaně 2 minuty)
Vybavení: žíněnka, stopky

Provedení: cvičenec zaujme základní polohu leh na zádech pokrčmo, paže skrčí vzpažmo
zevnitř, ruce v týl, lokty se dotýkají podložky. Nohy jsou pokrčeny v kolenou v úhlu
přibližně 90 °, chodidla od sebe na vzdálenost 20 – 30 cm, u země je fixuje pomocník.

Na povel provádí co nejrychleji opakovaně sed a leh s cílem dosáhnout co nejvyšší počet
opakování za 2 minuty.

Hodnocení: hodnotí se úplný a správně provedený počet cyklů za dvě minuty. Pokud
přeruší cvik před uplynutím doby, zaznamená se počet cviků, který za dobu odcvičil

Oblast testovaných schopností: dynamická, vytrvalostně silová schopnost břišního
svalstva a bedro-kyčlo-stehenních flexorů
Opakované shyby

Vybavení: doskočná hrazda

Provedení: ze svisu nadhmatem na doskočné hrazdě (úchop v šíři ramen, nadhmatem).

Testovaný se opakovaně přitahuje do shybu (brada nad hrazdou) a spouští se zpět
do základní polohy (paže zcela napnuty). Cílem je provést maximální počet shybů.
Hodnocení: hodnotí se počet dokončených a správně provedených shybů.

Oblast testovaných schopností: dynamická, vytrvalostně silová schopnost horních
končetin a pletence ramenního
Hluboký předklon v sedu

Vybavení: délkové měřítko, lavička

Provedení: testovaný zaujme polohu sed snožný u testovacího zařízení, o jehož přední
stěnu se opírá chodidly. Nohy jsou v kolenou napjaté. Předpaží a postupně se předkloní

tak, že napnuté prsty rukou sune po délkovém měřítku na vrchní desce co nejdále. Nohy
musí zůstat celou dobu napnuté v kolenou, v krajní poloze je výdrž 2 s.

Hodnocení: hodnotí se délka dosahu prostředních prstů na centimetrovém měřítku.
Přesnost záznamu na 1 cm. Test se provádí dvakrát, zaznamená se lepší výsledek.

Oblast testovaných schopností: aktivní kloubní pohyblivost, ohebnost a svalová pružnost
především bederní páteře a kyčelního kloubu
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Přeskoky přes švihadlo

Vybavení: švihadlo, stopky

Provedení: testovaný zaujme základní postavení se švihadlem obouruč za tělem.
Opakovaně provádí přeskoky přes švihadlo vpřed po dobu dvou minut.

Hodnocení: hodnotí se počet dokončených přeskoků švihadla za dvě minuty.

Oblast testovaných schopností: dynamická, vytrvalostní síla dolních končetin
Výdrž v podporu na předloktích
Vybavení: gumová žíněnka

Provedení: testovaný na povel zaujme pozici v podporu na předloktích. Tělo musí být
v jedné přímce s hlavou, bedra se nesmí propadávat.

Hodnocení: hodnotí se délka výdrže v podporu na předloktích.

Oblast testovaných schopností: vytrvalostní síla posturálního svalstva
30 metrů letmo

Vybavení: úsek atletické dráhy, fotobuňky nebo stopky

Provedení: testovaný vybíhá 10 metrů před vyznačeným 30 metrovým úsekem. Postupně
zrychluje a na začátku 30 metrového úseku již běží maximální rychlostí. Celý úsek se
snaží běžet v co nejkratším čase.

Hodnocení: hodnotí se nejrychlejší čas ze dvou pokusů. Měří se pouze 30 metrový úsek
s přesností na setinu sekundy.

Oblast testovaných schopností: maximální rychlost (Měkota 2002)
Desetiskok

Vybavení: rovný úsek na atletickém hřišti nebo v terénu, pásmo

Provedení: testovaný začíná v základní pozici stoje mírně rozkročného, zapaží. Posléze
se odráží snožmo se současným švihem vpřed. Dopadá na jednu nohu a odraz opakuje
devětkrát. Poslední skok končí ve snožném postavení (Blahuš 1983).

Hodnocení: hodnotíme vzdálenost ze tří pokusů, nejdelší pokus je rozhodující. Měří se
vzdálenost od odrazové čáry k patám bot s přesností na 1 cm (Ilavský 2005).
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Oblast testovaných schopností: odrazová síla dolních končetin, vytrvalostně silová
schopnost dolních končetin

Sed roznožný (s dotykem loktů země)

Vybavení: rovný povrch tělocvičny nebo hřiště

Provedení: testovaný zaujme sed roznožný s dolními končetinami v úhlu 90°, poté se
snaží dosáhnout lokty země. Nohy jsou při cviku napjaté v kolenou.
Hodnocení: hodnotí se, zdali dosáhl lokty na zem (ANO/NE).

Oblast testovaných schopností: flexibilita, kloubní pohyblivost a pružnost šlach a svalů
zadní části stehen (Blahuš 1983)

6.3 Testy speciální tělesné připravenosti
Distanční závod (kros)

Vybavení: volný terén, atletická dráha, stopky

Provedení: testovaný na povel trenéra zaujme vysokou startovní pozici, na startovní
výstřel vybíhá a snaží se uběhnout danou vzdálenost co nejrychleji.

Hodnocení: výsledkem je dosažený čas, zaznamenávaný na 1/10 vteřiny.

Oblast testovaných schopností: silová vytrvalost dolních končetin (Blahuš 1983)
Opakované výběhy

Vybavení: stoupání o délce přibližně 500 m, stopky, vysílačky

Provedení: testovaný vybíhá určený kopec, po vyběhnutí se opět vrací dolů a výběh
opakuje třikrát.

Hodnocení: hodnotí se součet časů z jednotlivých výběhů s přesností na 1/10 sekundy.
Oblast testovaných schopností: silová vytrvalost dolních končetin
Střelba po jedné ráně

Vybavení: malorážná střelnice, malorážná puška, časomíra, kužely

Provedení: závodník střílí po jedné ráně, vždy po vystřelení vstane, oběhne kužel a znovu
zaujme polohu a střílí další ránu. Takto vystřelí deset ran.

Hodnocení: zaznamenává se čas v cíli a za každý nesestřelený terč je přirážka 5 vteřin.
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Oblast testování: střelecká dovednost správného zaujímání polohy
Střelba celé položky

Vybavení: malorážná střelnice, malorážná puška, časomíra
Provedení: závodník střílí pět ran.

Hodnocení: čas se zaznamenává po odstřílení celé položky, za každý nesestřelený terč
následuje přirážka 5 vteřin.

Oblast testování: střelecká dovednost zaujetí správné střelecké polohy a rychlost střelby
(Neznámý autor 2016b)

Výjezdy na kolečkových lyžích

Vybavení: asfaltová trať s převýšením, kolečkové lyže, hole, časomíra

Provedení: závodník opakovaně vyjíždí určený úsek asfaltové tratě co nejrychleji a danou
technikou – soupažným během, oboustranným bruslením jednodobým a oboustranným
bruslením bez holí.

Hodnocení: zaznamenává se celkový čas ze všech výjezdů v minutách a sekundách.
Oblast testovaných schopností: silová vytrvalost horních a dolních končetin
SKI – ERG

Vybavení: trenažér pro soupažný běh, stopky

Provedení: sportovec po dobu jedné minuty provádí soupažnou práci horních končetin.

Hodnocení: zaznamenává se konečná výkonnost ve wattech a v ujetých metrech za jednu
minutu

Oblast testovaných schopností: síla horních končetin (Ilavský 2005)
Testování výkonnosti je nedílnou součástí každého sportu. V běhu na lyžích a v biatlonu

má testování jedno velké specifikum, i když se jedná o zimní sporty, probíhá během letní

sezony (Ilavský 2005). V předchozím textu jmenované testy tvoří součást testových

baterií v běhu na lyžích a v biatlonu. Přesnější informace o průběhu testování jsou
zahrnuty v nadcházejících kapitolách.
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6.4 Testové baterie v běhu na lyžích

Testy Sportovního centra mládeže (dále SCM) probíhají dvakrát ročně, jarní na začátku
června a podzimní na konci září. Oboje testy disponují stejným složením. To je z důvodu

lepší porovnatelnosti mezi jarním a podzimním termínem. Pro vlastní výzkum jsem si

vybral podzimní termín testů z důvodu bližšího termínového umístění vzhledem k blížící
se zimní sezoně. O měření a zapisování výsledků se starají trenéři SCM klubů. V České
republice máme 7 míst, na kterých se sdružují nejlepší lyžaři.

Rozpis kontrolních testů 2012

Testy probíhaly v Jablonci nad Nisou (Břízky) 28. 9. 2012 – 29. 9. 2012
pátek

28.9. 10:00 Kros 9,6 km, 7,2 km, 4,8 km
14:00 SKI - ERG
sobota
29.9. 10:00 Výběhy s holemi
Rozpis kontrolních testů 2013

Testy probíhaly v Jablonci nad Nisou (Břízky) 28. 9. 2013 – 29. 9. 2013.
pátek
28.9.

sobota
29.9.

9:15 Kros 9,6 km, 7,2 km, 4,8 km
14:00 SKI - ERG
9:00 Výběhy s holemi

Rozpis kontrolních testů 2014

Testy probíhaly v Jablonci nad Nisou a v Liberci v termínu 30. 9. 2014 – 1. 10. 2014.

úterý polojasno 15 °C
30.9.
9:45 SKI - ERG, sed roznožný, výdrž v podporu, předklon, švihadlo, shyby,
sedy-lehy, přednožení (postupuje se kruhovým systémem)
15:30 desetiskok, 30 metrů letmo, hod medicinbalem
zataženo 18 °C
17:00 běh na 1500 m
Liberec (DUKLA)
středa zataženo 15 °C, sucho
1.10.
10:00 2/3/4x 2 km
Jablonec nad Nisou Areál Břízky (Neznámý autor 2016a)
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SKI - ERG

sed roznožný

výdrž v podporu

přednožení
sedy-lehy

Zdroj: www.czech-ski.com

předklon
shyby

Schéma postupu
testovou baterií

švihadla

6.5 Testové baterie v biatlonu

Testy se konají dvakrát ročně. První termín je poslední týden v červnu a druhý v polovině
září. Testů se povinně účastní všichni sportovci zařazení ve SCM. V České Republice se
nachází pět takových středisek (Letohrad, Jablonec 2x, Jilemnice a Nové Město na
Moravě). Celkově se testuje šest disciplín, které jsou rozloženy ve třech dnech. Pro větší
objektivnost se testy již po několik let konají v biatlonovém areálu Břízky v Jablonci nad
Nisou, na podobných profilech tratí a ve stejném složení. Změny jsou v testových
bateriích zanedbatelné.

Sportovci zařazení do SCM jsou vybíráni na základě několika kritérií. Prvním z nich je
dosažená výkonnost v předchozí sezoně (republikový žebříček, případně i MČR). Dále
se přihlíží k výsledkům funkčního vyšetření i terénního testování. V neposlední řadě se
přihlíží k morálně volním vlastnostem sportovce (Neznámý autor 2016b).
Rozpis kontrolních testů 2012

pátek jasno 16 °C, sucho
14.9. 16:00 opak. výběhy 4x 475 m r. 1992 – 1995 a 3x 475 m r. 1996 - 1997
sobota polojasno 11 °C, mokro
15.9. 9:30 opak. výjezdy KL skate M 3x (400m R,N,K), r.1997 2x
10:30 opak. výjezdy KL skate Ž 3x (300m R,N,K), r.1997 2x
polojasno 13 °C, proměnlivý vítr
15:00 střelecký test 10x 1r L + 10x 1r S (r.98 2xL) (s holemi)
14:15 / 15:15 střelecký test 4x 5ran L + 4x5 ran S (r.97 8x 5 L) (s holemi)
15:45 SKI - ERG M test 1´max. (odpor 65), Ž test 1´max. (odpor 50)
neděle jasno 12 °C
16.9. 9:00 opak. kros M 3x 2 km, r. 1998 2x
10:00 opak. kros Ž 3x 1,5 km, r.1998 2x
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Rozpis kontrolního testování 2013

pátek zataženo 13 °C, mokro
13.9. 16:00 opak. výběhy 4x 650 m M a 460 m Ž, r. 1997 a 1998 3x
sobota zataženo 11°C, mokro
14.9. 8:30 opak. výjezdy KL skate M 3x (400 m R,N,K), r.1998 2x
9:30 opak. výjezdy KL skate Ž 3x (300 m R,N,K), r.1998 2x
polojasno 17 °C, proměnlivý vítr
14:15 / 15:15 střelecký test 10x 1r L + 10x 1r S (r.98 2x L) (s holemi)
14:15 / 15:15 střelecký test 4x 5ran L + 4x 5ran S (r.97 8x 5 L) (s holemi)
15:45 SKI - ERG M test 1´max. (odpor 65), Ž test 1´max. (odpor 50)
neděle polojasno 16 °C, sucho
15.9. 9:00 opak. kros M 3x 2 km, r. 1998 2x
10:00 opak. kros Ž 3x 1,5 km, r.1998 2x
Rozpis kontrolního testování 2014

pátek polojasno 21 °C, sucho
12.9. 16:00 opak. výběhy 4x 650 m M a 460m Ž, r. 1998 a 1999 3x
sobota polojasno 18 °C, mokro
13.9. 9:00 opak. výjezdy KL skate M 3x (400 m R,N,K) , r.1999 2x
10:00 opak. výjezdy KL skate Ž 3x (300 m R,N,K) , r.1999 2x
jasno 23 °C, proměnlivý mírný vítr
14:15 střelecký test 10x 1r L + 10x 1r S (r.99 2x L) (s holemi)
14:15 - 16:15 střelecký test 4x 5ran L + 4x 5ran S (r.99 8x 5 L) (s holemi
16:30 - 17:30 SKI - ERG M test 1´max. (odpor 65), Ž test 1´max. (odpor 50)
neděle zataženo 16 °C, déšť
14.9. 9:00 opak. kros M 3x 2 km, r. 1999 2x
10:00 opak. kros Ž 3x 1,5 km, r.1999 2x (Neznámý autor 2016b)

39

Tabulka č. 7: Složení kontrolních testů
I. Opakované výběhy

II. Opakované výjezdy
na kolečkových lyžích

mladší
starší
mladší
dorostenky
starší
dorostenci

dorostenci

dorostenky

mladší
starší
mladší

starší
mladší
dorostenci
starší
III. Klidová střelba
mladší
dorostenky
starší
mladší
dorostenci
starší
IV. Klidová střelba na čas
mladší
dorostenky
starší
mladší
dorostenci
starší
V. Opakovaný běh
mladší
dorostenky
starší
VI. SKI-ERG 1 minuta

dorostenci

3 x 665 m
4 x 665 m
3 x 475 m
3 x 475 m
2 x (400 m soupaž, 400 m oboustranné bruslení prosté,
400 m oboustranné bruslení jednodobé)
3 x (400 m soupaž, 400 m oboustranné bruslení prosté,
400 m oboustranné bruslení jednodobé)
2 x (300 m soupaž, 300 m oboustranné bruslení prosté,
300 m oboustranné bruslení jednodobé)
3 x (300 m soupaž, 300 m oboustranné bruslení prosté,
300 m oboustranné bruslení jednodobé)
10 x 1 L / 10 X 1 L
10 X 1 l / 10 X 1 S
10 x 1 L / 10 X 1 L
10 X 1 l / 10 X 1 S
4X5L/4X5L
4X5L/4X5S
4X5L/4X5L
4X5L/4X5S
2 x 2 km
3 x 2 km
2 x 1,5 km
3 x 1,5 km
Drag factor 65

dorostenky

Vysvětlivky: L - poloha vleže, S - poloha vestoje, Drag factor - míra zatížení ventilátoru

Drag factor 50

Zdroj: www.biatlon.cz

6.6 Český pohárový žebříček

Pohárový žebříček se tvoří na základě výsledků z jednotlivých závodů za celou zimní
sezonu. V biatlonu je pro každý rok ustanoven počet započítávaných závodů
do celkového výsledku soutěže jednotlivců. Pro stanovení počtu závodů záleží na
množství uspořádaných závodů za sezonu. V roce 2013 se započítávalo šest závodů,
v roce 2014 čtyři závody a v roce 2015 pět závodů. Za vítězství se uděluje sto bodů
u republikových pohárů a sto deset za vítězství v mistrovských závodech. U dalšího
pořadí
se
zohledňuje
časová
ztráta
za
prvním
dle
vzorce:
(čas vítěze x 100 bodů / čas závodníka) (Neznámý autor 2016b).

V běhu na lyžích se až do minulého roku nestanovoval žádný minimální počet závodů.
Proto záleželo na množství odjetých závodů. V roce 2013 a 2014 se žebříček vytvářel
ze čtrnácti závodů, zatímco v roce 2015 se započítávalo již jen devět závodů (Neznámý
autor 2016a).
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Tabulka č. 8: Přehled bodů za jednotlivá umístění v běhu na lyžích
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

počet bodů
30
28
26
24
22
20
19
18
17
16
15
14
13

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26. a nižší

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Zdroj: www.czech-ski.com
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7 CÍLE PRÁCE

Cíle práce jsem z důvodu přehlednosti a stanovování závěrů rozdělil na dvě části, podle
kterých byla taktéž dělena metodika, závěry a diskuze.

1.ČÁST: Posoudit platnost jednotlivých testů všeobecné a speciální tělesné připravenosti
za zkoumané období.

2.ČÁST: Zjistit celkovou validitu testů a porovnat spolu testy v běhu na lyžích a biatlonu.

7.1 Úkoly práce


Zpracovat teoretické předpoklady o dané problematice



Provést analýzu získaných dat z jednotlivých testů




Získání dat z oblasti testování v běhu na lyžích a v biatlonu
Vyvození závěrů a doporučení

7.2 Hypotézy

Předpokládám, že testové baterie budou vykazovat silnou závislost mezi testy
a výsledností.

Předpokládám, že nejsilnější závislosti budou dosahovat testy napodobující svojí
strukturou základní dovednosti v běhu na lyžích a v biatlonu.
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8 METODIKA PRÁCE

8.1 Charakteristika sledovaného souboru

Výzkumným souborem bakalářské práce jsou dorostenci a dorostenky v běhu na lyžích
a v biatlonu ve věku od 15 – 18 let, zařazeni v SCM v průběhu třech let (podrobnější

rozdělení viz. kapitola dorostenecká kategorie). Celkový počet probandů je 183,
devadesát devět v běhu na lyžích. Z toho dvacet čtyři dorostenců mladších, třicet dva

dorostenců starších, čtrnáct dorostenek mladších a dvacet devět dorostenek starších.
V biatlonu se testů účastnilo patnáct dorostenců A, třicet jedna dorostenců B, čtrnáct
dorostenek A, a dvacet čtyři dorostenek B. Celkově osmdesát čtyři závodníků. Z hlediska
ročního tréninkového cyklu se nacházeli ve druhé části přípravného období.

8.2

Zdroje informací

Sekundární data jsou získána z archivu Svazu lyžařů České republiky – Úseku běžeckých

disciplín, ze Svazu biatlonu a od pana Mgr. Vlastimila Vávry. Obsahují informace
o umístění v pohárovém žebříčku za roky 2013, 2014 a 2015. Dále data o výsledcích
kontrolních testů z let 2012, 2013 a 2014.
Výsledky testů SCM

Pro analýzu jsou použita data z podzimního termínu kontrolního testování SCM.

Podzimní termíny jsou použity z důvodu bližší návaznosti na zimní závodní sezonu.
Rozpis kontrolního testování s charakteristikou jednotlivých testů v kapitole Motorické
testy.

Výsledky pohárového žebříčku

Celkový výsledek v pohárovém žebříčku se skládá z určitého počtu závodů za zimní
sezonu (podrobnější popis v kapitole Český pohárový žebříček)

8.3 Použité matematicko-statistické metody

Jak z názvu vyplývá, základní statistickou metodou použitou v této práci je analýza, a to
konkrétně korelační analýza.
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Analýza

Myšlenkový postup rozebírající celek na jednodušší části. Nebo také objasnění daného

pojmu rozebráním, srovnáním jej s blízkými pojmy. Analýza ukazuje rozdíly mezi pojmy
(Kolektiv autorů 2001).
Korelace

Udává statistikou závislost dvou nebo více proměnných (např. testů). Vyjadřuje pomocí
ní vztah, souvislost, či vzájemnou vazbu mezi přímo měřitelnými proměnnými.
Matematicky se vyjadřuje korelačním koeficientem.
Korelační koeficient

Spočítá se jako podíl kovariance a součinu obou směrodatných odchylek. V našem

případě se jedná o závislost mezi jednotlivými testy a výsledky v pohárovém žebříčku.
Korelační koeficient může nabývat hodnot od -1 do 1. Hodnoty s kladným znaménkem
udávají závislost přímou, se záporným znaménkem nepřímou. Hodnoty nacházející se
v blízkosti 1 vykazují vysokou lineární závislost, zatímco hodnoty kolem 0 lineární
nezávislost (Měkota 2005).

Personův korelační koeficient

Pomáhá nám určit přímou závislost mezi dvěma veličinami.
=

∑

∑

(

(

̅)

̅)

∗(

∗∑

(

)

)

Kde:
a

= aritmetický průměr výsledného počtu bodů v testu a počtu bodů v pohárovém

žebříčku

∑ = součtový znak

= výsledný počet bodů u testu

= počet bodů v pohárovém žebříčku

n = množina souboru

Tabulka č. 9: Přibližná interpretace hodnot korelačního koeficientu
0,1 - 0,3
0,3 - 0,5
0,5 - 1

slabá závislost
střední závislost
silná závislost
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Aritmetický průměr

„Je nejužívanější statistickou charakteristikou úrovně. Vypočte se jako součet výsledků n
osob dělený jejich počtem“.

∑

Kde:

n = množina souboru
∑ = součtový znak

= korelační koeficienty za jednotlivé roky

(Blahuš 1983).
8.4

Postup posuzování závislosti

Pro snazší zpracování získaných dat z různých textových (doc, pdf) a tabulkových

dokumentů je potřeba data přepsat do jednoho tabulkového dokumentu a rozdělit je podle
kategorií (viz kapitola 1.1 Dorostenecké kategorie).
počítačový program Microsoft Excel.

Pro tuto činnost byl vybrán

V dalším kroku je nezbytné datům zpracovanýcm v tabulkách přiřadit hodnoty.

Nejlepšímu výkonu je přiřazena hodnota 100. Podle ztráty na nejlepší výkon jsou
dopočítávány další hodnoty pro každou disciplínu zvlášť. Výsledná hodnota za celou

testovou baterii vzniká sečtením hodnot všech disciplín. Maximální dosažená hodnota je
u biatlonu 600 a u běhu na lyžích 1100.

Dále je nutné upravit výsledky pohárového žebříčku, protože v běhu na lyžích se sčítají
všechny absolvované závody a v případě, že se závodník nezúčastní všech závodů

například z důvodu nemoci, nemá již šanci získat dobré umístění. Proto jsem si v tomto
případě stanovil množství závodů podle počtu absolvovaných závodů závodníkem

s nejnižším umístěním v žebříčku. V roce 2013 to je devět závodů, v roce 2014 deset

závodů a v roce 2015 opět devět. V biatlonu je počet závodů stanoven Svazem biatlonu.
Další informace a bližší charakteristiku Českého pohárového žebříčku naleznete
v kapitole 6.6 Český pohárový žebříček.

Počty bodů v pohárovém žebříčku jsou dále přepočítány na hodnoty 600 pro biatlon, 1100

pro běh na lyžích a 100 pro dílčí disciplíny. Tento krok je nezbytný z důvodu přesnějšího
posuzování závislosti mezi dílčími testy v biatlonu a v běhu na lyžích u
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čtyřech

dorosteneckých kategorií za pomoci korelačních koeficientů v počítačovém programu
Excel, funkcí CORREL.

Pomocí korelačních koeficientů jsou zjišťovány závislosti mezi dílčími testy kontrolního

testování SCM a celkovými výsledky pohárového žebříčku v nadcházející sezoně

v biatlonu a běhu na lyžích. V biatlonu se závislost zjišťuje u 6 disciplín. V běhu na lyžích
u čtyřech specifických a u osmi všeobecných. Pomocí aritmetického průměru (v softwaru

Excel za pomoci funkce PRŮMER) jsou výsledky korelační analýzy za jednotlivé roky
v jedné kategorii spojeny do jednoho výsledku.
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9 VÝSLEDKY PRÁCE

V této kapitole interpretuji a porovnávám výsledky korelační analýzy jednotlivých testů
v běhu na lyžích a v biatlonu.

9.1 Výsledky korelační analýzy dílčích disciplín za roky 2012, 2013 a 2014
v běhu na lyžích
SKI – ERG (1minuta)

Tabulka č. 10: Korelační koeficienty u SKI – ERGu za jednotlivé roky v běhu na lyžích
dorostenci mladší
dorostenci starší
dorostenky mladší
dorostenky starší

2012
0,29
0,01
1,00
0,03

2013
1,00
0,18
0,29
0,06

2014
0,64
0,39
-0,07
0,26

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

dorostenci mladší

-0,20

dorostenci starší

2012

2013

dorostenky mladší

dorostenky starší

2014

Graf č. 1: Korelace mezi výsledky ve SKI - ERGu a výsledky v pohárovém žebříčku v
běhu na lyžích

V roce 2012 dosahuje korelační koeficient u dorostenců mladších a starších hodnot 0,29

a 0,01. V obou případech to značí slabou závislost. Hodnoty u dorostenek mladších
a starších dosahují úrovně 1,00 a 0,03. V případě dorostenek mladších se jedná o úplnou
závislost mezi testem a umístěním v pohárovém žebříčku. V druhém případě jde naopak
o velmi slabou závislost.

47

V roce 2013 nastává stejná situace jako v předchozím případě. Korelační koeficient

u dorostenců mladších je na hodnotě 1,00. Což znamená naprostou závislost. Tedy
výkonnost v testu stoupá s dosaženým výkonem v pohárovém žebříčku. Zatímco
dorostenci starší, dorostenky mladší a starší dosahují hodnot pouze 0,18, 0,29 a 0,06. To
značí slabou závislost, až skoro naprostou nezávislost.

Výsledek analýzy SKI – ERGu v roce 2014 ukazuje u dorostenců mladších a starších na
silně a středně silnou závislost. V prvním případě je hodnota 0,64 a v druhém 0,39.

Dorostenky mladší a starší vykazují slabou závislost. V prvním případě jde dokonce
o zápornou závislost.
Opakované výběhy

Tabulka č. 11: Korelační koeficienty výsledků opakovaných výběhů za jednotlivé roky
v běhu na lyžích
dorostenci mladší
dorostenci starší
dorostenky mladší
dorostenky starší

2012
0,80
0,43
1,00
0,33

2013
1,00
0,80
0,84
0,38

2014
x
x
x
x

1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

dorostenci mladší

dorostenci starší
2012

dorostenky mladší

2013

dorostenky starší

Graf č. 2: Korelace mezi výsledky opakovaných výběhů a výsledky v pohárovém
žebříčku v běhu na lyžích
V roce 2012 u dorostenců mladších a starších dosahoval korelační koeficient 0,80 a 0,43.

Což ukazuje na silnou závislost u dorostenců mladších a středně silnou závislost
u dorostenců starších.
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V roce 2013 u stejných kategorií dosahoval korelační koeficient 1,00 a 0,80. Což značí

silnou vazbu mezi výsledkem v testu a celkovým výsledkem pohárového žebříčku. Tedy
se vzrůstajícím výkonem v testu roste umístění v pohárovém žebříčku.

V roce 2012 u dorostenek mladších a starších dosahuje korelační koeficient 1,00 a 0,33.

Výsledkem ukazuje na absolutní závislost u dorostenek mladších a silnou závislost
u dorostenek starších.

V roce 2013 u stejných kategorií dosahuje korelační koeficient 0,84 a 0,38. Což ukazuje
na silnou závislost u dorostenek mladších a střední závislost u dorostenek starších.
Kros

Tabulka č. 12: Korelační koeficienty u krosu za jednotlivé roky v běhu na lyžích
dorostenci mladší
dorostenci starší
dorostenky mladší
dorostenky starší

2012
-0,67
0,20
1,00
0,19

2013
1,00
0,53
0,89
0,31

2014
0,79
0,10
0,73
0,61

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

-0,20

dorostenci mladší

dorostenci starší

dorostenky mladší

dorostenky starší

-0,40
-0,60
-0,80

2012

2013

2014

Graf č. 3: Korelace mezi výsledky v krosu a výsledky v pohárovém žebříčku

V roce 2012 u dorostenců mladších a starších dosahuje korelační koeficient -0,67 a 0,20.

V obou případech se jedná o slabou závislost. V prvním dokonce o zápornou závislost.
Což znamená, že se vzrůstajícím výkonem v testu klesá bodové umístění v pohárovém

žebříčku. Korelační koeficient u dorostenek mladších a starších je 1,00 a 0,19. V prvním
případě se jedná o silnou závislost a v druhém případě o slabou závislost.
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Korelační koeficient pro rok 2013 u mladších a starších dorostenců je 1,00 a 0,53.

Výsledek ukazuje na silnou závislost u dorostenců mladších a středně silnou závislost
u starších dorostenců. U ženských dorosteneckých kategorií dosahuje korelační koeficient

0,89 pro dorostenky mladší a 0,31 pro dorostenky starší. V prvním případě se jedná
o silnou vazbu mezi výsledky, naopak druhý případ vykazuje středně silnou závislost.

V roce 2014 dosahuje korelační koeficient u dorostenců mladších a starších 0,79 a 0,10.

První hodnota představuje silnou závislost, v druhém případě jde o slabou závislost.
Korelační koeficient u dorostenek mladších a starších je 0,73 a 0,61. V obou případech
jde o silnou závislost.

Výsledky korelační analýzy u všeobecných testů z roku 2014

Tabulka č. 13: Korelační koeficienty u všeobecných testů v běhu na lyžích za rok 2014
sedy 1500 m předklon lehy
dorostenci mladší
0,79
0,92
0,67
dorostenci starší
0,08
-0,19
0,01
dorostenky mladší
0,76
0,16
0,49
dorostenky starší
-0,39
-0,39
0,75

shyby
-0,32
-0,11
0,37
0,25

desetiskok
0,25
-0,27
0,95
-0,05

30 m
letmo
0,77
0,05
-0,74
-0,28

hod
přeskoky
výdrž v medicinbale
přes
podporu
m
švihadlo
0,32
0,64
0,65
0,08
0,06
0,19
0,43
0,23
0,56
0,50
0,25
0,71

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0

dorostenci mladší

dorostenci starší

dorostenky mladší

dorostenky starší

Graf č. 4: Korelace u dílčích všeobecných testů v běhu na lyžích v roce 2014

Ze všeobecných testů dosahují kladné závislosti následující: výdrž v podporu
na předloktích (dále již jen výdrž v podporu), hod medicinbalem, sedy-lehy a přeskoky
přes švihadlo, a to ve všech testovaných kategoriích. Nejvíce záporných hodnot
korelačního koeficientu je u disciplíny 30 metrů letmo, předklonu a u shybu.

50

Nejvyšší závislost vykazuje desetiskok u dorostenek mladších (0,95) a předklon
u dorostenců mladších (0,92). I nejnižší hodnoty najdeme u těchto dvou kategorií (-0,32

u shybů) a (-0,74 u 30 metrů letmo). Což ukazuje na nesouvislost mezi těmito testy
a výsledky v pohárovém žebříčku. Je možné to přisoudit malému počtu probandů
v těchto kategoriích.

Celkový výsledek testů za jednotlivé kategorie

Tabulka č. 14: Průměr korelačních koeficientů u dorosteneckých kategorií
dorostenci mladší
dorostenci starší
dorostenky mladší
dorostenky starší

0,67
0,29
0,79
0,35

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

dorostenci mladší

dorostenci starší

dorostenky mladší

dorostenky starší

Graf č. 5: Průměrné korelační koeficienty za jednotlivé kategorie

Z grafu č. 5 lze vyčíst, že hodnoty korelačního koeficientu dosahují vyšších čísel

u dorostenců a dorostenek mladších. A to 0,67 a 0,79. Což značí silnou závislost v obou
případech. Tedy se zvětšující se výkonností roste výsledné umístění v pohárovém

žebříčku. Zatímco nižší hodnoty jsou u starších kategorií (0,29 a 0,35). To značí středně
silnou závislost.
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Celkový průměr u specializovaných disciplín

Tabulka č. 15: Průměrné korelační koeficienty u specializovaných testů v běhu na lyžích
SKI - ERG
opakované výběhy
kros

0,34
0,70
0,47

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

SKI - ERG

opakované výběhy

kros

Graf č. 6: Průměrné korelační koeficienty u specializovaných testů v běhu na lyžích

Nejvyšší závislost mezi testem a výsledkem pohárového žebříčku je u opakovaných
výběhů. Hodnota dosahuje 0,70. To značí silnou závislost. Dalším v pořadí je kros
s hodnotou 0,47 a SKI – ERG 0,34. Obě hodnoty ukazují středně silnou závislost.
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Celkový průměr u všeobecných testů

Tabulka č. 16: Průměrné korelační koeficienty za jednotlivé všeobecné testy
1500 m předklon
0,31

0,13

sedy lehy
0,48

shyby
0,05

desetiskok
0,22

30 m
letmo
-0,05

přeskoky
výdrž v
hod
přes
podporu medicinbalem švihadlo
0,33

0,29

0,53

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

-0,20

Graf č. 7: Průměrné korelační koeficienty u všeobecných testů v běhu na lyžích

Silné závislosti dosáhla pouze disciplína přeskoky přes švihadlo. Korelační koeficient má

hodnotu 0,53. Středně silná závislost je následovně dosažena u sedů – lehů, 1500m,
výdrže v podporu na předloktích. U sedů - lehů je hodnota vypočítána 0,48, u běhu na 1,5

km 0,31 a u výdrže v podporu 0,33. U zbývajících disciplín se jedná o slabou závislost.
V jednom případě dokonce i o zápornou závislost. Té je dosaženo u sprintu na 30 metrů
letmo.
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9.2 Výsledky korelační analýzy dílčích disciplín za roky 2012, 2013 a 2014
v biatlonu
Opakované výběhy

Tabulka č. 17: Korelační koeficienty u opakovaných výběhů za jednotlivé roky
v biatlonu
dorostenci A
dorostenci B
dorostenky A
dorostenky B

2012
0,07
-0,37
0,88
0,30

2013
0,82
-0,19
0,36
0,54

2014
0,66
-0,11
0,22
0,15

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
-0,20

dorostenci A

dorostenci B

dorostenky A

dorostenky B

-0,40
-0,60

2012

2013

2014

Graf č. 8: Korelace mezi výsledky v opakovaných výbězích a výsledky v pohárovém
žebříčku v biatlonu
V roce 2012 dosahoval korelační koeficient u dorostenců A a B hodnot 0,07 a -0,37.

V obou případech se jedná o slabou závislost. V druhém dokonce o zápornou. Hodnoty
u dorostenek A a B dosahovaly 0,88 a 0,29. V prvním případě jde o silnou závislost
a v druhém o slabou.

Výsledky z roku 2013 vykazují u dorostenců A a B hodnoty 0,82 a -0,19. U první hodnoty
jde o silnou závislost a u druhé o slabou zápornou. Korelační koeficienty u dorostenek A

nabývají hodnot 0,36 a 0,54. První hodnota vykazuje střední závislost a druhá silnou
závislost.
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V roce 2014 nastává stejná situace jako v předchozím případě. Korelační koeficient

u dorostenců A je na hodnotě 0,63. U dorostenců B jde opět o zápornou závislost. Kde
se stoupajícím výkonem v testu klesá umístění v celkovém žebříčku. V dorostenkách A

a B korelační koeficient dosáhl hodnot 0,22 a 0,15. V obou případech jde o slabou
závislost.

Opakované výjezdy na kolečkových lyžích

Tabulka č. 18: Korelační koeficienty u opakovaných výjezdů na kolečkových lyžích za
jednotlivé roky v biatlonu
dorostenci A
dorostenci B
dorostenky A
dorostenky B

2012
0,25
0,75
0,79
0,76

2013
0,97
0,63
0,93
0,62

2014
0,74
0,61
0,38
0,56

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

dorostenci A

dorostenci B
2012

2013

dorostenky A
2014

dorostenky B

Graf č. 9: Korelace mezi výsledky opakovaných výjezdů na kolečkových lyžích a
výsledky v pohárovém žebříčku v biatlonu
V roce 2012 dosahuje korelační koeficient u dorostenců A a B hodnot 0,25 a 0,75.

V prvním případě se jedná o slabou závislost a v druhém o silnou vazbu mezi testem
a umístěním v pohárovém žebříčku. Hodnoty u dorostenek A a B dosahují úrovně 0,79
a 0,76. V obou případech jde o silnou závislost mezi testem a umístěním v pohárovém
žebříčku.

Výsledek korelační analýzy výjezdů na kolečkových lyžích v roce 2013 a výsledků

pohárového žebříčku v nadcházející sezoně vykazuje u dorostenců A a B silnou závislost.
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V prvním případě je hodnota 0,97 a v druhém 0,63. Dorostenky A a B vykazují taktéž
silnou závislost.

V roce 2013 u dorostenců A a B dosahuje korelační koeficient 0,74 a 0,61. Což značí
silný vztah mezi výsledkem v testu a celkovým výsledkem pohárového žebříčku. Tedy se
vzrůstajícím výkonem v testu roste umístění v pohárovém žebříčku. U dorostenek

mladších a starších dosahuje korelační koeficient hodnoty 0,38 a 0,56. V prvním případě
jde o střední a v druhém o silnou závislost.

Z grafu č. 9 lze dobře vyčíst, že ve většině případů se jedná o silnou závislost. Pouze ve
dvou jde o střední.

Střelba 2 x 10 (po jedné ráně)

Tabulka č. 19: Korelační koeficienty výsledků střelby po jedné ráně za jednotlivé roky
v biatlonu
dorostenci A
dorostenci B
dorostenky A
dorostenky B

2012
0,98
0,76
0,63
0,83

2013
0,68
0,44
0,85
0,76

2014
0,88
0,45
0,29
0,32

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

dorostenci A

dorostenci B
2012

2013

dorostenky A
2014

dorostenky B

Graf č. 10: Korelace mezi výsledky střelby (po jedné ráně) a výsledky v pohárovém
žebříčku v biatlonu

V roce 2012 dosahuje korelační koeficient u dorostenců A a B hodnot 0,97 s 0,76. Což

značí silnou závislost. Tedy vzrůstající výkonnost ve střeleckém testu odpovídá

vzrůstajícímu pořadí v pohárovém žebříčku. U dorostenek A a B je také dosaženo silné
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závislosti. Korelační koeficient se pohybuje na hodnotách 0,63 u dorostenek A a 0,83
u dorostenek B.

Korelační analýza střeleckého testu 2 x 10 po jedné z roku 2013 dosahuje u dorostenců
A a B hodnot 0,68 a 0,43. V první případě jde o závislost silnou a v druhém o střední

závislost. U dorostenek A a B dosahuje korelační koeficient vysokých hodnot. Jednotlivě
0,85 a 0,75.

V roce 2014 dosahuje korelační koeficient u dorostenců A a B 0,88 a 0,45. První hodnota
představuje silnou závislost, v druhém případě jde o střední závislost. Korelační

koeficient u dorostenek A a B je 0,29 a 0,32. V obou případech se jedná o slabou závislost.
Střelba 4 x 5 celé položky

Tabulka č. 20: Korelační koeficienty výsledků střelby celé položky za jednotlivé roky
v biatlonu
dorostenci A
dorostenci B
dorostenky A
dorostenky B

2012
0,78
0,69
0,53
0,73

2013
0,56
0,60
0,61
0,60

2014
0,82
0,69
0,16
0,63

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

dorostenci A

dorostenci B
2012

2013

dorostenky A
2014

dorostenky B

Graf č. 11: Korelace mezi výsledky střelby (celé položky) a výsledky v pohárovém
žebříčku v biatlonu

V roce 2012 dosahují korelační koeficienty u dorostenců A a B hodnot 0,78 a 0,69.
V obou případech jde o závislost silnou. Stejně je tomu i v případě dorostenek A a B, kde
hodnoty dosahují 0,53 a 0,73.
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V roce 2013 korelační koeficienty u dorostenců a dorostenek A i B vykazují opět silnou
závislost. Na grafu je možné vidět relativně stabilní závislost v tomto roce u všech

kategorií. Korelační koeficient dosahuje hodnot u dorostenců A a B 0,55 a 0,59
a u dorostenek A a B 0,61 a 0,60.

I v roce 2014 značí korelační koeficienty u dorostenců A a B (0,82 a 0,69) a u dorostenek
B (0,63) silnou závislost. Jediná slabá závislost (0,16) je, tak jako u předchozí disciplíny,
u dorostenek A.
Kros

Tabulka č. 21: Korelační koeficienty výsledků krosu za jednotlivé roky v biatlonu
dorostenci A
dorostenci B
dorostenky A
dorostenky B

2012
-0,16
0,50
0,95
0,59

2013
0,94
0,28
0,71
0,70

2014
0,15
-0,24
0,45
0,42

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
-0,20
-0,40

dorostenci A

dorostenci B

2012

dorostenky A

2013

dorostenky B

2014

Graf č. 12: Korelace mezi výsledky krosu a výsledky pohárového žebříčku v biatlonu

V roce 2012 vykazuje korelační analýza pouze u dorostenců mladších zápornou slabou

závislost (-0,16). Ve všech ostatních případech se jedná o silnou závislost mezi testem a
pohárovým žebříčkem. Hodnoty jsou následující: 0,50 u dorostenců B, 0,95
u dorostenek A a 0,59 u dorostenek B.

V roce 2013 nastává stejná situace, pouze s tím rozdílem, že slabou závislost vykazují

hodnoty u dorostenců B (0,28), nikoliv u dorostenců A. U nich jsem zaznamenal silnou
závislost (0,94), tak jako u dorostenek A (0,71) a B (0,70).
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V posledním roce testování vykazují výsledky korelační analýzy slabou a středně silnou
závislost. Slabá závislost je dosažena u kategorie dorostenců A (0,15) a B (-0,24).
V případě dorostenců B jde dokonce o zápornou závislost. Což znamená, že s rostoucí

výkonností v krosu klesá umístění v pohárovém žebříčku. Středně silná závislost je
u dorostenek A a B.

SKI – ERG (1 minuta)

Tabulka č. 22: Korelační koeficienty výsledků SKI -ERGu za jednotlivé roky v biatlonu
dorostenci A
dorostenci B
dorostenky A
dorostenky B

2012
0,64
0,63
0,59
0,25

2013
0,03
0,25
0,28
0,86

2014
0,60
0,66
0,62
0,37

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

dorostenci A

dorostenci B
2013

2014

dorostenky A
2015

dorostenky B

Graf č. 13: Korelace mezi výsledky SKI – ERGu a v pohárovém žebříčku v biatlonu

V roce 2012 vykazují výsledky korelační analýzy u kategorií dorostenců A, B

a dorostenek A silnou závislost. Hodnoty jsou následující: 0,64 u dorostenců A, 0,63
u dorostenců B a u dorostenek a 0,59. Slabé závislosti je dosaženo u dorostenek B.

Opačně je tomu v roce 2013, kde je slabé závislosti dosaženo v případě dorostenců A, B

a dorostenek A. Korelační koeficienty dosahují 0,03, 0,25 a 0,28. Dorostenky naopak
mají korelační závislost 0,86, což značí silnou závislost.

Tak jako v roce 2012 je tomu v roce 2014. Silné závislosti dosahuje SKI – ERG u

dorostenců A, B a dorostenek A. Střední závislosti dosahuje korelační koeficient
u dorostenek starších
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Celkový výsledek korelační analýzy u jednotlivých disciplín

Tabulka č. 23: Průměrné korelační koeficienty za celkové výsledky testů v jednotlivých
kategoriích

dorostenci A
dorostenci B
dorostenky A
dorostenky B

0,78
0,77
0,69
0,74

1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

dorostenci A

dorostenci B

dorostenky A

dorostenky B

Graf č. 14: Průměrné korelační koeficienty za jednotlivé kategorie

V grafu č. 14 můžeme vidět velkou vyrovnanost korelačních koeficientů u všech
kategorií. U dorostenců A dosahuje hodnoty 0,78. U dorostenců B 0,77. U dorostenek A
0,69 a u dorostenek B 0,74. Všechny hodnoty tudíž značí silnou závislost. U dorostenců
je silnější závislost než u dorostenek.
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Průměrné korelační koeficienty za dílčí disciplíny v biatlonu

Tabulka č. 24: Průměrné korelační koeficienty u specializovaných testů v běhu
na lyžích

SKI - ERG
opakované výběhy
opakované výjezdy na kolečkových
lyžích
střelba 2 x 10
(po jedné)
střelba 4 x 5
(celá položka)
kros

0,48
0,28
0,67
0,66

0,59
0,44

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

SKI - ERG

opakované
výběhy

opakované
výjezdy na
kolečkových
lyžích

střelba 2 x 10
(po jedné)

střelba 4 x 5
(celá položka)

kros

Graf č. 14: Průměrné korelační koeficienty u jednotlivých testů v biatlonu

Nejsilnější závislosti je dosaženo u opakovaných výjezdů na kolečkových lyžích.

Korelační koeficient má hodnotu 0,67. Dále u obou střeleb. Koeficient dosahuje u střelby
po jedné ráně hodnoty 0,66 a u střelby celé položky 0,59. Nejslabší závislosti je naopak
dosaženo u opakovaných výběhů, a to 0,28.
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Celkový výsledek korelační analýzy testů v běhu na lyžích a v biatlonu
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

biatlon

běh na lyžích

Graf č. 15: Korelační závislosti testů v běhu na lyžích a v biatlonu

Z grafu č. 15 můžeme vyčíst, že silnější korelační závislosti dosahují testy v biatlonu

než v běhu na lyžích. V biatlonu korelační koeficient nabývá hodnoty 0,74, což značí
silnou závislost, zatímco v běhu na lyžích se tato závislost pohybuje na hodnotě 0,38,
která značí středně silnou závislost. Můžeme tedy tvrdit, že testy v biatlonu mají větší
validitu než testy v běhu na lyžích.
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10 SOUHRN VÝSLEDKŮ A DISKUZE

Na základě provedeného statistického výzkumu závislosti výsledků testů a výsledků
pohárového žebříčku v běhu na lyžích a v biatlonu bylo stanoveno následující:
V běhu na lyžích

Celkově nejvyšších korelací dosahují dorostenky mladší, kde korelační koeficient nabývá
hodnot 0,79. Naopak nejnižší závislosti dosahují kategorie dorostenců starších.
S korelačním koeficientem 0,29.

Dále lze konstatovat, že mladší kategorie dosahují vyšších korelačních koeficientů. Což

znamená, že testy mají pro tuto kategorii větší výpovědní hodnotu. Naopak starší

kategorie dorostu dosahují slabé závislosti. V tomto případě by se dalo přemýšlet o změně

testové baterie, protože netestuje pohybové schopnosti přímo se účastnící struktury
výkonu v běhu na lyžích. V případě, že budeme srovnávat dorostence (mladší a starší)
a dorostenky (mladší a starší), tak silnějších závislostí dosahují dorostenky. Průměrný
korelační koeficient je 0,65. Což značí silnou závislost. Oproti tomu dorostenci dosahují

korelačního koeficientu 0,48. Což je těsně pod hranicí silné závislosti. Tudíž se jedná
o středně silnou závislost. Z výsledků lze zjistit, že testy mají větší validitu v kategorii
dorostenek.

Ze specializovaných disciplín nejsilnější závislosti dosahují opakované výběhy. Naopak

SKI – ERG napodobující svým pohybem běh na lyžích dosáhl pouze středně silné
závislosti. Lze tedy hovořit o tom, že tahání SKI – ERGu po dobu jedné minuty nepřináší
dostatečnou výpovědní hodnotu o výkonnosti jedince vzhledem k tomu, že výkon v běhu

na lyžích trvá minimálně třicet minut. Proto by bylo vhodné prodloužit testovací dobu.

Ze všeobecných testů nejsilnější závislosti dosáhly pouze přeskoky přes švihadlo.

Zatímco všechny ostatní disciplíny dosáhly středně silné nebo slabé závislosti s výsledky
v pohárovém žebříčku. Z výsledků vyplývá, že všeobecné testy nemají v kategorii
dorostu velkou výpovědní hodnotu. Doporučení je tedy testy všeobecné připravenosti

v kategorii dorostu provádět pouze za účelem zjištění informace o obecné trénovanosti.

Stejných výsledků bylo dosaženo v podobně zaměřeném výzkumu na efektivnost
všeobecných testů v rychlostní kanoistice (Šváb 2012). Zde dosahovali dorostenci taktéž
slabších závislostí než žákovské kategorie.
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V biatlonu

Celkově nejvyšších korelací dosahovali dorostenci mladší. Korelační koeficient byl

za uplynulé tři roky 0,78. Ovšem i ostatní kategorie dosáhly silné závislosti. Z grafu je

dobře vidět vyrovnaná hodnota u všech kategorií. Je možné konstatovat, že v případě
biatlonu můžeme testy využívat v nezměněné podobě pro všechny testované kategorie.

Při porovnání korelačních koeficientů u dorostenců (A a B) a dorostenek (A a B) vykazují
obě kategorie silnou závislost. Rozdíl mezi kategoriemi je zanedbatelný. Korelační
koeficient dorostenců dosahuje 0,77, zatímco dorostenek 0,72. Ve srovnání kategorií

dorostenců mladších (chlapci a dívky) a starších (chlapci a dívky) dosahují vyšších

korelačních závislostí dorostenci starší. V obou případech se opět jedná o silnou závislost,
ovšem již s větším rozdílem hodnot korelačního koeficientu.

V biatlonu dosáhla silné závislosti větší část disciplín. Což znamená, že výkonnost

v disciplíně stoupá společně s umístěním v pohárovém žebříčku. Nejsilnější závislosti
dosáhly výjezdy na kolečkových lyžích, s koeficientem 0,67. K podobnému výsledku

došla také studie (Chrástková 2013) porovnávající jízdu na kolečkových lyžích s jízdou
na lyžích. Zde se neporovnávaly korelační koeficienty, ale přímo kinetická síla působící
při pohybu na lyžích a kolečkových lyžích.

Autorka došla k závěru, že jízda

na kolečkových lyžích hodně napodobuje jízdu na lyžích, ale shoda není stoprocentní.
Dalším v pořadí jsou překvapivě oba střelecké testy. Lze z toho usoudit, že se střelba

velkou měrou podílí na celkovém výsledku v biatlonu. Nejslabší závislosti dosáhla
disciplína opakovaných výběhů. Slabá závislost značí následující, čím vyšší výkonnost
v testu, tím nižší výsledek v českém poháru. Tedy výpovědní hodnota o výkonnosti je

nízká. Proto by tato disciplína zasloužila změnu. Buď změnu vzdálenosti, nebo množství
úseků.

Z výše uvedených skutečností můžeme potvrdit stanovovanou hypotézu. Testová baterie

u biatlonu dosáhla korelačního koeficientu 0,72. Což značí silnou závislost. V případě
běhu na lyžích dosáhla korelační závislost středně silné závislosti. Tudíž se stanovená
hypotéza nepotvrdila.

Druhá hypotéza byla potvrzena. Testované disciplíny SKI – ERG, výjezdy

na kolečkových lyžích a oba střelecké testy dosáhly silnější závislosti než ostatní testy
všeobecné a speciální připravenosti.
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Hypotézy vznikly na základě rozboru poznatků z odborných monografií a vlastních
uvážení.
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11 ZÁVĚR

Cílem této práce bylo zjistit a porovnat závislost mezi dílčími testovanými disciplínami
a výsledky závodů pohárového žebříčku v běhu na lyžích a v biatlonu. To znamená, zda

testy mají vysokou výpovědní hodnotu a lze je používat i k jiným účelům než pouze
k informativním. Porovnávány byly taktéž závislosti u dorosteneckých kategorií.

Všechny stanovené úkoly byly splněny. Byly nastudovány a sepsány poznatky týkající se

vymezené problematiky z literárních zdrojů a odborných monografií. K posuzování

závislosti byly použity metody korelační analýzy. Testovaný soubor se skládal ze sto

osmdesáti tří probandů. Devadesát devět v běhu na lyžích a osmdesát čtyři v biatlonu.
Závislosti byly určovány u dorostenců a dorostenek mladších a u dorostenců a dorostenek
starších v testovaných letech 2012, 2013 a 2014. Na závěr byly porovnány průměrné

korelační koeficienty mezi všemi kategoriemi a celkově mezi jednotlivými disciplínami
v běhu na lyžích a v biatlonu. Následně byly vyvozeny závěry.

Ve stanovených hypotézách jsem předpokládal, že testové baterie budou vykazovat

silnou závislost (resp. zdali z nich budeme schopni předpovídat výsledky v nadcházející
sezoně) a také, že testy přímo napodobující pohyb v běhu na lyžích a v biatlonu budou

vykazovat silnější závislosti než ostatní testy. V případě biatlonu byla testovaná hypotéza
potvrzena. Testové baterie celkově dosáhly silné závislosti. Zatímco v běhu na lyžích

tato korelační závislost dosáhla pouze středně silné závislosti. Proto musíme hypotézu

u testové baterie v běhu na lyžích zamítnout. Druhá část hypotézy o přímo napodobujících
disciplínách byla potvrzena, jelikož disciplína SKI – ERG (napodobující soupažný běh

na lyžích), jízda na kolečkových lyžích a oba druhy střeleckého testu dosahovaly silnější
závislosti než ostatní specifické a všeobecné testy.

Na základě doporučení pro další rozvoj testování výkonnosti v běhu na lyžích a v biatlonu

doporučuji, aby se testová baterie v běhu na lyžích doplnila o více disciplín testujících

speciální připravenost (např. jízda na kolečkových lyžích) a odstranily některé všeobecné
testy, jako je 30 m letmo, desetiskok, hod medicinbalem, protože netestují potřebné
složky struktury výkonnosti. Dále navrhuji, aby v testové baterii v biatlonu byla změněna

nebo vypuštěna disciplína opakovaných výběhů, protože jako v předchozím případě
u všeobecných testů, netestuje potřebné složky struktury výkonnosti. Všechny tyto

navrhované změny bude nutné prakticky prověřit, analyzovat a vyhodnotit v diplomové
práci.
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