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ABSTRAKT 

 

 

Název:  Odrazová síla dolních končetin v házené 

 

Cíl práce:  Vytvořit program pro zlepšení odrazové síly dolních končetin u vybraného 

družstva starších dorostenců v házené.  

         

Metody: 

U experimentální a kontrolní skupiny jsme použili klasické testování na základě 

náhodného výběru. Dále jsem v průběhu experimentu využil tři metody rozvoje odrazové síly 

dolních končetin: kontrastní, rychlostní, plyometrická. Dále byla využita statistická metoda 

pro komparaci výsledků. 

 

Výsledky:  

Výsledkem práce je zjištění, že u sledovaného družstva byl vytvořený program rozvoje 

explozivní síly účinný. Probandi z experimentální skupiny dosáhli za sledované období 

výrazného zlepšení ve většině cviků testové baterie. 

 

Klíčová slova:  

Házená, odraz, silové, koordinační schopnosti, explozivní síla. 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Title:  

The explosive power of the lower limbs in handball. 

 

Objectives:   

To create a program to improve explosive power of lower limbs of the cooperative older 

juniors handball. 

 

Methods:   

In experimental and control groups, we used the classical testing on a random basis. I also 

used three method during the experiment to develop explosive power of the lower limbs: 

contrast, speed, plyometric. It was also used statistical method for comparing results. 

 

Results: 

 The finding is that in the reporting team was created explosive strength development program 

effective. Probands from experimental group achieved during the reporting period, a 

significant improvement in most of the exercises test battery. 

 

Keywords: 

handball, bounce, power, coordination skills, explosive strength. 
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Úvod 

Explozivní síla jako jedna z pohybových schopností a její dobrá úroveň je zapotřebí ve 

všech sportech. V některých sportovních disciplínách doslova limituje výkon. Tématem práce 

je rozvoj odrazové síly dolních končetin v házené. 

Výběr tématu bakalářské práce je úzce spojen vztahem autora a daného sportu jak 

zlepšit určitý výkon sportovce a přenechat informace, které mohou byt nápomocné pro jejich 

rozvoj. Pří volbě tématu práce jsem vycházel z vlastních zkušeností a odborné literatury. 

Většina trenérů házené, a nejen trenérů, nemá velké zkušenosti s odrazovou sílou dolních 

končetin, a proto jsem se rozhodl o tomhle tématu napsat. V teoretické části se zaměřím 

 na charakteristiku házené jako takové. 

Teoretické část jsem sestavil do šesti kapitol, které nyní představím. První kapitola  

popisuje celkovou charakteristiku házené a ročním tréninkové cykly včetně kondiční 

přípravy, která je důležité pro sportovní výkon. Pozornost postupně věnuji charakteristice 

somatických, kondičních, technických, taktických a v neposlední řadě psychických faktorů a 

motivaci. 

 V další kapitole se zabývám rozvojem explozivní síly a pomocí kterých metod  

se explozivní síla rozvijí. 

V poslední kapitole jsem se zaměřil na tréninkové zatěžování a na jakých 

komponentech závisí celkový objem tréninkové jednotky. 

Ve výzkumné části jsem se snažil popsat a charakterizovat svůj program a pomocí 

grafů dokumentovat výsledky, které ukazují progres experimentální skupiny s kontrolní. 

Vytvořil jsem zásobník cvičení, které mohou využít nejen trenéři, ale i samotní hráči k 

rozvoji explozivní síly dolních končetin. Pomoci různých cvičení s nářadím a se svým 

vlastním tělem.  

V příloze bakalářské práce jsou k nahlédnutí přípravy na tréninkové jednotky,  

které jsou doplněny terminologickými názvy a fotodokumentací.                   
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1. Charakteristika házené 

 

„Podle mnoha studií, jsou síla a koordinace základní dovednosti pro úspěšné hraní 

házené.“ (Bon, 2007, s. 1).  

 

„Házená, je jedna z nejoblíbenějších a nejrozšířenějších sportovních her na světě a má 

také svoje pevné místo v systému tělesné kultury. Tento sport patří mezi čtyři základní míčové 

hry, které jsou vyučovány v hodinách tělesné výchovy ve školách. Bojovnost, houževnatost, 

odvaha, pevné nervy a vůle po vítězství jsou věci, které házenkář nepostradatelně potřebuje. 

Přestože je hrou velmi jednoduchou, vyžaduje náročnou, všestrannou přípravu a velice 

vysokou úroveň tělesné kondice a zdatnosti. V tréninku i v utkání se zdokonalují snad všechny 

pohybové schopnosti, jako jsou síla, obratnost, rychlost i rychlostní vytrvalost.“ (Matoušek, 

1995, s. 7) 

Házená je rychlá, tvrdá a náročná sportovní hra, která klade dosti vysoké nároky na 

sportovce a jeho funkční možnosti na určité úrovni kondiční připravenosti. Tato hra se 

odehrává většinou na velké ploše, kde se intenzivně střídá útočná a obranná fáze. Co se týče 

herní činnosti jednotlivce, v utkání se střídají aktivní a pasivní fáze přibližně každých 3 až 30 

vteřin. (Šimonek a kol., 1987) 

U házené se současně střídají různé maximální rychlosti s postupným připravováním 

různých herních situací, kde by měl každý jednotlivec plnit různé herní úkoly. 

Racionalizace a úsilí po efektivitě herní činnosti vede k diferenciaci hráčů podle 

schopností a tělesných předpokladů (výška, váha apod.), kdy do hráčských funkcí pak řadíme 

brankáře, křídla, spojky a další, k nácviku týmových řešení algoritmické povahy, což mohou 

být např. herní signály, šablony a další. 

 V praxi často dochází k individualizaci tréninku podle hráčských funkcí a 

psychofyzických zvláštností hráčů. (Jančálek a Táborský, 1973) 
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1.2 Fyziologická charakteristika házené  

Jako většina tělovýchovných her se řadí mezi sporty, které jsou prováděné acyklicky, 

neperiodickým pohybem, což znamená, že určitou změnu nemůžeme nijak dopředu 

odhadnout a vykonáváme ji pak spontánně. V průběhu zápasu dochází k výměně různých 

druhů intenzity zatížení. Jde například o vysokou intenzitu při sprintu nebo střelbě, či o 

nízkou intenzitu při klusu. Tato intenzita kolísá v závislosti v průběhu zápasu.  

Je tedy nutné rozvíjet své jak rychlostní, tak i vytrvalostní a explozivně silové 

schopnosti u jednotlivých hráčů, ale můžeme zde mluvit i o schopnostech koordinačních 

 nebo technické obratnosti. Je tedy důležité tuto část zařadit na začátek tréninkové jednotky 

hned po důkladném rozcvičení. Důležitý je také systém ATP – CP, který je zdrojem 

 energie, která se rozvíjí krátkými sprinty bez pomoci míče i s pomocí míče, a také 

dynamickým posilováním, kterým zvýšíme systém asi o 4%. Co se týče motorické aktivity, 

tam se nachází sub maximální intenzita v trvání 20 – 120 sekund a rozvíjí se tolerance 

 k acidóze. 

U této intenzity se projevuje a vyvíjí laktát, jehož hladina v krvi závisí na úrovni jeho 

vytváření, ale také i na rychlosti jeho odstraňování. Následně se pak negativně ovlivňuje 

nervosvalová činnost i funkce smyslů, dochází ke zhoršení koordinace a tím i přesnosti 

střelby. Proto je při odpočinkové fázi nutné dodržovat interval odpočinku o činností mírné 

intenzity.  

Jak jsem zmínil, házená patří do aerobního sportu a rozvoje aerobního systému, 

 ve které se uplatňuje při dalších aktivitách systému. Určitým tréninkem je možné zvýšit tuto 

kapacitu o 10 až dokonce 30%. Nejvíce dochází k využívání smíšené anaerobně – aerobní  

a aerobně- anaerobní energetické zóny v trvání od 4 až do 6 minut. 

Činnosti se mohou provádět buďto střídavě nižší a vyšší intenzitou, kde má  

trénink intervalový charakter. Tento charakter je značen především stejně velkou dobou 

zatížení a následného odpočinku. (Havlíčková, 1993) 
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1.3 charakteristika a výskyt pohybových činností v házené.  

 

Základními pohybovými činnostmi v házené je chůze, cval stranou, pomalý běh, starty 

a rychlé zastavení, změny směru a tempa pohybu, krátké úseky běhu (10 – 30metrů) 

absolvované maximální rychlostí, výskoky, střelba a manipulace s míčem.(Šimonek a kol., 

1987) 

Podle Havlíčkové a kolektivu (1993) „se během utkání (2x30 minut) na ploše 20 x 40 

m hráč naběhá průměrně 4400 – 6500 m, vykoná až 150krát krátkých sprintů, 20 skoků  

a v závislosti na hráčském postu 40 – 150krát zpracovává míč.“ 

 U žen bývají výše uvedená čísla nižší, a to zhruba o 20 – 25 %. Novější studie 

umožňují nové a zajímavé informace, které přispívají k charakteristice házené. Průběh utkání 

v házené lze charakterizovat především krátkým zrychlením na 0 – 3 m se zastavením 30 – 

40x za utkání. Dále také změny směru 30 – 40x a o zlomek méně sprintů, cca 10 – 30x  

za jedno utkání. Průměrný hráč se klusem pohybuje a stojí na místě 70% času, zatímco rychlý 

běh a sprint pokrývá pouze 4%z celkové hrací doby. Zbytek času tráví házenkář prováděním 

hodů, skoků, zaujímáním útočných a obranných pozic, bráněním apod. (Wagner, 2013) 

 

1.4. Význam odrazu v házené  

„Z vlastních empirických zkušeností víme, že jeden z faktorů, které mohou ovlivnit 

úspěšnost střelby ve výskoku, je i výška výskoku“ (Tůma a Zahálka, 1997, s. 1).  

Jančálek a Táborský (1990)konstatuje, že působnost střelby v házené závisí na 

několika faktorech, mezi které zařazuje charakter pohybu celého těla k brance, který i dle 

autorů zahrnuje mimo jiné výskok jako jeden z nejpodstatnějších (zmiňují také postoj,  

běh a pád jednotlivců). 

 „Při střelbě pravou rukou se provádí odraz z levé nohy. Výskok má být rychlý, vysoký 

a v případě při kolmém náběhu ke střelbě i kolmo vzhůru, aby nedocházelo k porušování 

pravidel v důsledku naskakování na soupeře“ (Jančálek, a Táborský, 1990, s. 54) 
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2. Sportovní výkon a faktory, které jej ovlivňují: 

Sportovní výkon je jednou z hlavních kategorií sportu. Sportovní výkony se realizují 

ve specifických pohybových činnostech, které jsou vymezeny pravidly sportu.  

Sportovní výkonnost jednotlivců i týmů se formuje postupně a dlouhodobě a je 

výsledkem přirozeného růstu a vývoji, kdy zde záleží na prostředí a sportovním 

tréninku.(Dovalil a kol., 2002) 

Sportovní výkony ovlivňují faktory: somatické, kondiční, techniky, taktiky 

 přičemž nejdůležitějším faktorem, co ovlivňují, je psychika jednotlivce, i týmu. (Dovalil a 

kol., 2002) 

 

 

Obrázek 1. Dlouhodobé formování sportovní výkonnosti (Dovalil a kol., 2002) 

 

2. 1 Somatické faktory 

Jsou relativně ustavičné, které jsou ve značné míře geneticky podmíněné.                 

K nejdůležitějším somatickým faktorům patří tělesná výška a hmotnost každého jedince. 

 Také se zde zahrnuje délkové rozměry a poměry, tělesný typ a složení těla. (Dovalil, 2002). 

Somatické faktory také rozlišujeme s vazbou na složení těla na aktivní tělesnou hmotu 

(svalstvo) a tuk. Mimo oboustranného poměru těchto dvou složek je hlavně důležité brát 

ohled na to, jaké mají jednotlivci složení svalů z hlediska svalových vláken. Zastoupení 

bílých, rychlých a pomalých, červených, svalových vláken je podmíněno geneticky. Pro hráče 



13 

 

házené je prospěšné vyšší zastoupení rychlých svalových vláken. (Dovalil, 2002). Při volbě 

hráčů má veliký význam také somatotyp (což znamená jaký má jedinec tělesný typ). 

Somatotyp  lze také chápat jako souhrn tvarových znaků jedince. Somatotyp vyjadřujeme 

pomocí tří čísel sedmibodové stupnici, kde první číslo znamená endomorfní, druhé 

mezomorfní a třetí ektomorfní  komponenty. (Dovalil a kol., 2002). U házené jsou hráči 

(muži) označováni po antropometrické stránce, u kterých je somatotypem 2. 7 – 5. 0 – 3. 0 a 

hráčky (ženy) jsou v házené označovány vyšším somatotypem 4. 1 – 4. 25 – 2. 28. 

Zpravidla se jedná o jedince vysoké a proporcionální postavou. Naopak  jedinci, kteří 

mají střední nebo menší postavu, pak musí být velmi pohotoví a nadprůměrně pohybově 

nadaní pro sport házené, aby se mohli v této hře skutečně prosadit. Mimo i tělesné výšky je 

podstatné jaký má jedinec délku končetin a obzvláště také délku horní končetiny (ruky – 

prstů). (Havlíčková a kol., 1993). 

 

2. 2. Kondiční faktory 

Mezi kondiční faktory řadíme pohybové schopnosti, kdy v každém                                  

sportovním výkonu, můžeme rozlišovat různé projevy síly, vytrvalosti, rychlosti aj. (Dovalil, 

2002). Kondiční faktory rozlišujeme na kondiční a koordinační schopnosti, 

 také se zde zvažuje o dělení schopností hybridních.  

 

2. 3 Technické faktory 

Během utkání řeší hráči řadu konkrétních pohybových úkolů. Technikou se rozumí 

účelný způsob řešení pohybových úkolů. Tyto úkoly mohou být jednoduché, tudíž k jejich 

řešení stačí standartní provedení, posléze mohou být úkoly i složitější, které lze řešit 

variabilními způsoby v souladu s možnostmi jedince a biochemickými zákonitostmi pohybu. 

Dovednosti se rozvíjí v rámci individuálních sportovních zaměření. Techniku si hráči 

(jednotlivci) zdokonalují motorickým učením, Postupně tak získávají vyšší počet pohybových 

dovedností, které jim umožňují reagovat na vnější podmínky tak, aby byl úkol co nejlépe 

 a nejefektivněji splněn. (Dovalil, 2002)  
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2. 4. Taktické faktory 

Taktikou rozumíme metodu řešení širších a jednotlivých úkolů, realizovaných  

v souladu různými zásadami. Taktická řešení herních úkolů mají zejména u týmových sportů 

velikou důležitost, které vyplývají z nestálých podmínek sportovního utkání.                                     

Jádro taktických dovedností tvoří procesy myšlení, soubory vědomostí a intelektové 

schopnosti hráčů. (Dovalil, 2002) 

 

2. 5. Psychické faktory 

Sportovní činnosti zahrnují různou strukturu psychických faktorů souvisejících 

s optimálním výkonem sportovce. Házenou řadíme podle psychologické typologie mezi 

kolektivní sporty, ve kterých jde o rychlé a efektivní řešení aktuální situace.  

Vyžaduje se vysoká předvídavost a tvořivost hráčů, Jedná se o komplexní schopnost 

„vidět a číst hru “, což je podstata hráčské inteligence. U všech sportovních výkonů mají 

psychické faktory zásadní význam. Vyplívá to z náročnosti sportovních situací na psychiku 

sportovce. 

Sportovní výkon každého hráče je ovlivněn i jeho aktivační úrovni. 

Jedná se o „nabuzení“, přípravu organismu na výkon. Dosažení optimální aktivace je cílem 

trenérů a sportovních psychologů. Při nízké aktivační úrovni nastupuje nedostatečná 

koncentrace, naopak vysoká aktivace vyvolává zvýšení svalového napětí a následně 

zhoršenou koordinaci. 

Pro úspěšnou psychologickou přípravu je nutno zvolit individuální přístup k hráčům 

na základě znalostí jejich charakterových vlastností, typologie temperamentu. 

 Jedná o čtyři typy, kde patří flegmatik, cholerik, sangvinik melancholik (Dovalil, 2002) 
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3. Motivace ve sportu  

Motivaci lze z hlediska sportovní psychologie charakterizovat, jako soubor vnitřních 

a vnějších pohnutek, které jedince vedou k tomu, aby se choval určitým způsobem.  

Ačkoliv není lidské chování vždy logické a předvídatelné, tak můžeme tvrdit, že není 

náhodné, protože je řízeno motivací, která lidskému chování dává smysl (Vealey, 2005, 24).  

„Způsob a intenzita úsilí jedince“ (Weinberg, Gould, 2003, 52) je jedna z dalších 

definic motivace ve sportu.  

Za motivaci, můžeme také považovat, ať už obecně či aplikovaně ve sportu, určité 

chování jedince, které se navenek projevuje například zvýšeným úsilím, vytrvalostí a 

odhodláním. Není to ovšem tak jednoduché, neboť motivaci lze rozlišit na několik možných 

typů a druhů, z nichž můžeme teprve vyčíst, co nebo kdo jedince motivuje a jaké jsou jeho 

odpovědi na daný motiv. Hayes (2003) přistoupil k dosahování úspěchů za pomocí motivace 

ze dvou úhlů pohledu. V pohledu prvním se jedinec snaží za pomocí motivace dosáhnout 

úspěchu. Naproti tomu se v pohledu druhém jedinec chová tak, aby se díky motivaci vyhnul 

neúspěchu. Oba tyto pohledy jsou odlišné a lidé inklinují buď k jedné či ke druhé. Mají 

ovšem jedno společné. Shodují se v hranici úspěchu a neúspěchu, protože je nejasná. Tuto 

hranici nelze přesně definovat, neboť hranice úspěchu a neúspěchu jedince, má čistě 

subjektivní charakter. 

 

3.1 Vnitřní motivace  

Obecně vnitřní motivace zapojení se do aktivity, a to pouze pro potěšení 

 či uspokojení, které z provádění dané aktivity plyne. (Deci, 1975 in Pelletier et al., 1995, 36). 

Vnitřně motivovaná osoba je ta, která není do dané aktivity nucena a ta, která vykonává 

aktivitu dobrovolně a nepočítá s materiálním oceněním. (Pelletier et al., 1995, 36).  
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Jedná se tak o osoby, které se věnují sportu, protože je zajímá nebo je pro ně 

potěšením a možností, jak překonávat sami sebe. Za další skupinu takovýchto sportovců lze 

považovat jako jedince vnitřně motivované k danému sportu.  

Podle Deciho a Ryana je vnitřní motivace vrozenou psychologickou potřebou 

seberealizace a potřebou být schopným. Z toho vyplývá, že aktivity umožňující pocit 

seberealizace a vlastní schopnosti jsou součástí vnitřní motivace. 

„Existují tři druhy vnitřní motivace. Vnitřní motivace poznávání, vnitřní motivace 

dosahování cílů a vnitřní motivace zážitkového podnětu. “ (Pelletier et al., 1995, 36)  

 

3.2 Vnější motivace  

Vnější motivace je na rozdíl od vnitřní motivace orientována na vnější cíle. Tyto cíle 

sportovce ovlivňují a nepůsobí na něj jako stimul k vlastnímu uspokojení.  Hraje zde roli 

například vidina materiálního ocenění či pochvaly. Dle úrovně vlastní odhodlanosti se tento 

typ motivace dělí na: vnější řízení, introjekci a identifikaci (Pelletier et al., 1995, 37). 

 

4. Tréninková zátěž a zatěžování  

„Ve sportovní literatuře je tréninková zátěž definována jako celkový součet veškerých 

tréninkových aktivit za jednotku času. Každá tréninková jednotka zátěž má dvě základní 

komponenty, z nichž obě jsou schopny vyvolat vyčerpání“ (Petr,Šťastný,2012, s. 11) 

A. Objem – množství tréninkové práce 

B. Intenzita-náročnost tréninkové práce 

 

Tréninkovým zatížením je myšleno soubor plánovitě použitých podnětů realizovaných 

formou tréninkových cvičení, vyvolávajících aktuální změnu funkční aktivity organismu 

sportovce v souladu se stanovenými cíli sportovního tréninku. Pro vytvoření specifických 

adaptačních změn v organismu je důležité systematické zatěžování. (Lehnert, 2007). 
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Velikost tréninkového zatížení můžeme určit pomocí intenzity i objemu, je zcela 

nezbytné pro dosažení sportovních cílů. 

Efektivní střídání intenzity je předmětem, účelné periodizace, která je jednou 

z nejsložitějších časti tréninkového procesu. Základním předpokladem pro řízení  

a vyhodnocování tréninku je možnost měřit a kvantifikovat oba tyto komponenty. 

Objem - je vyjádřen celkovou tonáží, která je vypočtena jako použitá hmotnost 

násobená počtem opakování. Objem práce jednoho tréninku je tak součtem jednotlivých 

objemů stěžejních cviků. 

Intenzita - je nejčastěji vyjádřena procentuální hodnotou k maximálnímu odporu (1-

MR) nebo použitou hmotností odporu v kilogramech. (Petr, Šťastný, 2012) 

 

4.1 Metodotvorní činitelé  

Hlavním cílem sportovního tréninku a silového tréninku je adaptace nervosvalového 

systému. Adaptační změny lze sledovat na úrovni fyziologické, biochemické, strukturální  

a morfologické. 

 Jednotlivé sportovní činnosti mají na optimální velikost těchto adaptací jiné nároky. 

 K dosažení vymezeného rozvoje dílčích druhů síly je tedy důležité efektivně manipulovat 

 s metodotvornými činiteli. (Lehnert, 2010)  

Metodotvorné činitelé rozlišujme na tři základní komponenty plus dva doplňkové 

parametry: 

 Velikost odporu  

 

 Počet opakování  

 

 Rychlost provedení pohybu  

 

 Délka odpočinku  

 

 Charakter odpočinku    
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5. Roční tréninkový cyklus (RTC) 

  

Je plánována tréninková zátěž v průběhu jednoho roku, která vede k maximu sportovní 

výkonnosti ve stanoveném čase. Plán RTC se opírá o cíle a úkoly. Stavba RTC ovlivňují 

různé faktory. Jedním z nich je i věk sportovců (v našem případě se budeme věnovat 

dorostenecké kategorii).  

Většinou se RTC skládá ze 4 tréninkových úseků (makrocyklů) s různými úkoly 

 a způsoby zatížení. (Perič, Dovalil 2010) 

Periodizace ročního tréninkového cyklu se děli podle období (Dovalil 2002) 

 Přípravné období - rozvoj trénovanosti 

 Předzávodní období - získání optimální sportovní formy 

 Hlavní/Závodní – maximální výkonnost v průběhu závodního období 

 Přechodné – relaxace a zotavení 

 

Každé období má specifickou dobu trvání a vychází z kalendářní časové periodicity 

roku s ohledem na obtížnost udržení sportovní formy po dlouhou dobu (max. 2-3 měsíce). 

Jednoduché RTC mohou být proto zdvojené i ztrojené (tzn. zdvojené = dvě přípravná, 

předzávodní, závodní a přechodná období). Rozdělení RTC na periody 

 je doporučována dodnes (Dovalil 2002, Perič 2004) 

 

 

5.1 Přípravné období  

Jelikož nejdůležitější období pro rozvoj odrazové síly dolních končetin se považuje  

přípravné období, proto se budu podrobněji zabývat přípravnému období a pouze 

informativně se zmíním o zbylých obdobích RTC. 

Tohle období je nejdůležitější a nejdelší období RTC spočívá ve zvýšení trénovanosti 

jedince a vytváření optimálních podmínek pro růst jeho výkonnosti. Při podcenění tohoto 
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období může dojít ke stagnaci výkonnosti sportovce. (Perič, 2004) 

Tréninkové jednotky jsou v tomto období zaměřené na rozvoj obecných i specifických 

pohybových schopností a dovedností s ohledem na techniku i taktiku. 

V přípravném období tak dochází ke zvyšování funkčních stropů organismu (tzn. 

Kapacita srdečně-cévního systému, dýchací systém, energetické rezervy organismu apod.) 

Součástí přípravného období je i práce s psychikou jedince. 

Vhodnými metodami tréninku můžeme dosáhnout řady adaptačních změn organismu 

sportovce. Důležité je uvědomit si, že k těmto změnám dochází až po týdnech či měsících 

nepřetržitého zatížení. (Navarro 2001, Perič 2004)  

Podle (Dovalila, 2002) tréninkový proces přípravného období dělíme na dvě teoretické 

části (diferencované a komplexní komponování sportovního tréninku). Obě tyto části se 

prolínají a plynule na sebe navazují. Diferencované komponovaná část sportovního tréninku 

je zaměřena na jednotlivé faktory sportovního výkonu, které jsou vzájemně propojeny 

v komplexní části sportovního tréninku. 

V začátcích přípravného období se sestavují tréninky se zaměřením na rozvoj 

jednotlivých faktorů sportovního výkonu, které pak vytvoří základ pro speciální trénink 

 a zamezují jednostrannosti sportovce. 

K dosažení těchto výsledku používáme široký výběr tréninkových cvičení. V rámci 

kondiční přípravy se jedná o všeobecný charakter zatížení, v technické přípravě 

 se zdokonalují naučené dovednosti. Tréninkové jednotky mají analytický charakter. 

Přechod na specializovaný typ tréninku (specifické cvičení) má syntetický charakter,  

ve kterém se propojí jednotlivé složky tréninku, které vedou ke kompaktnímu výkonu.                

V tréninku používáme specifické prostředky. (Dovalil 2002) 

V průběhu přípravného období probíhají důležité adaptační procesy v rámci zvyšující 

 ve tréninkové zátěže. Zpočátku postupně zvyšujeme objem tréninku (nárůst počtu 

tréninkových jednotek, prodloužení tréninkových jednotek) 

V druhé části pak zvyšujeme intenzitu zatížení (anaerobní cvičení, dynamický 

charakter tréninků). (Dovalil 2002). 
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5.2 Předzávodní období  

Během předzávodního období, které trvá 2–4 týdny (Dovalil 2002), dochází k poklesu 

objemu tréninku a naopak navýšení intenzity. Tréninkové jednotky mají aerobní charakter 

 a vysokou intenzitu. Mezi hlavní motivy tréninku se zaměřuje na technické cvičení 

 na zdokonalení techniky (vysoká míra variability) a automatizace techniky. Ke konci tohoto 

období trenér postupně přechází na závodní období, kde dochází k ladění formy a přípravy na 

hlavní sezonu. (Dovalil 2002). 

 

5.3 Závodní období  

V tomto období dochází ke snížení celkového objemu zátěže při zachování stejné 

intenzity tréninku. Cílem je udržení a vyladění sportovní formy pro závodní činnost. Jedná s o 

komplexní fyzickou a psychickou přípravu s cílem podat svůj maximální výkon. (Navarro 

2010, Garcia 2005, Dovalil 2002). 

 

5.4 Přechodné období 

Přechodné období neboli zotavovací fáze trvá 3-6 týdnů. Tréninkové jednotky by měly 

směřovat ke psychické pohodě sportovce. Pasivní forma odpočinku zahrnuje různých 

regeneračních a rehabilitačních metod  (Navarro 2001, Garcia 2005, Dovalil 2002). 

 

 

 

5.5 Charakteristika dorostového věku a sensitivní období pro rozvoj odrazu 

Posledním vývojovým stádiem, kde se člověk nachází mezi dětstvím a dospělostí je 

období dorostového věku.  Pro toto období je charakteristické jak postupné, tak i plynulé 

vyrovnávání všech pubertálních nesrovnalostí, disproporcí a také dokončování růstu a vývoje 

dítěte. Toto však neznamená, že by veškeré procesy tímto končily. K dalším drobným 

 a nepatrným změnám totiž dochází i později v oblasti tělesného vývoje člověka. Výjimkou 
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však může být například potencionální tloustnutí, které může být ovlivněno nedostatkem 

pohybu nebo velkým energetickým příjmem. Vývoj, který se týká samotného společenského 

utváření, pokračuje dále. (Dovadil a kol., 2009) 

K dokončování tělesného vývoje dochází koncem dorostového období. Projevem 

dovršení vývoje je úplný rozvoj a výkonnost všech tělesných orgánů, a to zejména srdce, plic, 

svalů a také zesílení kostí a šlach. V této době se buduje organismus, zatímco v předchozích 

letech docházelo pouze o období přestavby těla. Plným tělesným rozvojem ke konci 

dorostového období chápeme začátek období dosud nejvyšší pohybové výkonnosti.  

Okolo 16. roku člověka může docházet k výraznějšímu zvyšování nároků na trénink a nastává 

doba maximální trénovanosti. Nejčastěji jde o rozvoj všech pohybových schopností. V tomto 

období dochází ke zvýšení k silové a vytrvalostní oblasti, kde organismus je připraven i na 

aerobní zatížení. Pokračuje také zdokonalování techniky až do těch nejmenších detailů. Větší 

důraz či pozornost se pak přesouvá na taktickou přípravu. (Dovadil a kol., 2009) 

Perič (2008) charakterizuje sensitivní období jako určité časové etapy, které jsou 

vhodné pro rozvíjení určitých jak schopností, tak i dovedností, kdy dochází k největšímu 

rozvoji. Časové etapy jsou spojovány s biologickým věkem, nikoli s kalendářními dny. 

Kalendářní dny nám neurčují reálný stupeň vývoje. Pokud organismus nevyužije senzitivního 

období, může to později znamenat nedostatečný projev zanedbaných schopností nebo 

dovedností. V adolescenci neboli dorostu mají senzitivní období silové schopnosti, ze kterých 

později čerpá i rozvoj rychlostních a rychlostně silových schopností‘‘ (Dovalil a kol., 2008, s. 

199). Perič (2008) specifikuje senzitivní období pro rozvoj síly na 13. až 15. zmiňovaný 

silový rozvoj končí až po 20. roce života člověka. U tzv. rychlé a výbušné síly uvádí 

 10. až 15. rok ovšem pouze se střední efektivitou tréninku. Stejně jako (Dovalil a kol., 2008) 

               Perič specifikuje senzitivní období na 7. – 14. rok, kdy u člověka dochází 

k největšímu rozvoji rychlostních schopností, tzv. spojitost s vývojem centrální nervové 

soustavy a nervosvalové koordinace). Další rozvoj pak nevylučuje, nicméně ho spojuje 

s rozvojem silových schopností.  
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5.6 kondiční příprava   

Pro začátek je nutné si ujasnit základní pojmy, jako jsou kondice a kondiční příprava. 

Dle Šimoneka a Zrubák (2003) je kondiční příprava pedagogickým procesem zaměřeným na 

zvýšení funkčních a psychických možností organismu. Tyto možnosti slouží k upevnění 

zdraví, k všestrannému tělesnému rozvoji a v neposlední řadě k vytvoření motorického 

potencionálu hráče, díky kterému lze dosáhnout vysoké úrovně trénovanosti a to 

za předpokladu uplatnění racionální techniky při využití osobnostních předpokladů. Měkota  

a Novosad (2005) tvrdí, že kondiční příprava napomáhá k dosažení takové úrovně 

pohybových činností, která je potřebná pro odpovídající provedení herní činnosti., také 

podporuje všestranný rozvoj, zatímco výsledkem kondiční přípravy je kondice, tedy určitý 

stav.  

Podle Táborského (1981) je celý herní výkon závislý na kondici, bez dostatečné úrovně 

kondice nelze některé činnosti provádět. Sportovní výkonnost je podmíněna úrovní kondice, 

umožňuje zvládnutí soutěžního či tréninkového zatížení. Pod pojmem kondice je zahrnuta 

řada funkčních, morfologických i psychických faktorů, ty určují celkovou výkonnost 

organismu. Zoltan (2010) Kondice je pojem, který postihuje řadu funkčních, morfologických 

a často 

 i psychických faktorů, jež určují celkovou výkonnost organismu. Dostatečná úroveň kondice 

podmiňuje odpovídající sportovní výkonnost a umožňuje nám zvládnout tréninkové 

 a soutěžní zatížení. 
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6. Explozivní síla 

Psotta (2006) charakterizuje, že explozivní síla je výbušná a obecně vyjádřena jako 

způsobilost vyprodukovat určitou úroveň síly v co nejkratším časovém limitu dosáhnout 

explozivní síly. Také se zde autor snažil vystihnout podstatu explozivní neboli výbušné síly, 

kterých je nespočet. 

Provedení odrazu jsou realizována prostřednictvím různých svalových skupin. 

 Zde sem můžeme zahrnout především svaly sedací, svaly přední části stehna a svaly lýtkové. 

Pro pracující svaly jsou nejvíce oporou dolní končetiny, které lze přiřadit do svalů 

břišních, bederních a zádových, které se tím pádem, i když nepřímo, podílí na provedení 

odrazu. (Šimonek, Doležalová, & Lednický, 2007) 

Svalové skupiny rozvíjíme na principu metody souběžné. Soustředíme – li rozvoj 

zapojených svalových skupin dejme tomu pouze na čtyřhlavý sval stehenní a lýtkové svaly 

přehlédneme, je pravděpodobné, že se trénink na výšce skoku nemůže neprojevit. Z toho 

důvodu není vhodné aplikovat sekvenční metodu trénování. Sílu jakože pohybovou schopnost 

ovlivňuje celá řada faktorů, které výše popsal autor. 

Šimonek, Doležalová, & Lednický (2007) popisují úroveň výbušné síly dolních 

končetin, které mají zejména vliv následující determinanty: 

 skladba a průřez svalových vláken, 

 zlepšení nitrosvalové koordinace, 

 zdokonalení mezisvalové koordinace, 

 zvýšení energetických zásob, 

 technika. 

 



24 

 

6.1 Metody rozvoje explozivní síly   

„Ovlivňování této silové schopnosti patří k jedné z nejobtížnějších, co se tréninku týče. 

Problém spočívá v požadované rychlosti pohybu, dosažení co nejvyšší svalové tenze v co 

nejkratším čase.” (Dovalil a kol., 2009, p. 121). 

V případě, že chceme stimulovat výbušnou silu, tak je nutno se v první řadě zaměřit 

 a vycházet ze síly absolutní a zvládnuti jejího tréninku. Je nutno přikládat velkou pozornost 

na technické provedení, jelikož u techniky může být problém postupně zvyšování rychlosti. 

Jestliže chceme předejít chybám, je nutno mít pohyb řádně osvojen a až následně jej provádět 

v odpovídajícím provedeni a rychlosti. 

Dovalil a Perič (2010) popisují čtyři základní metody: 

Rychlostní – provedení pohybu je ve vysoké až maximální, rychlosti provedení 30  

až 60% maximálního odporu, v nejkratší době cvičení (2 až 15sekund), kdy je kladen důraz 

na udržení rychlosti a koncentrace při cvičení. 

Plyometrická – kombinace excentrického prodloužení svalů s bezprostředně 

následující činnosti koncentrickou efektivitu určuje výška pádu a hmotnost (např. břemeno 

nebo, vlastního těla při seskocích) důležitá je technika – nazývaná jako tzv. „tiché provedení“ 

– nejdůležitější je udržet se na špičkách, doba cvičení trvá pouze několik sekund, kde 

stimuluje nitrosvalovou a mezisvalovou koordinaci, Metoda je velice náročná, kde dochází 

 k velikému zatížení kolenního kloubu a zapojení kontrakcí svalů, vyžaduje hráče připravené 

a zdatné pro složitější pohybovou činnost. Výška pádu a výskoku 60 až 80cm, (5 až 6 opak.) 

 a menší počet sérií (3 až 5), velká doba intervalu odpočinku mezi sériemi trvá (3 až 6 min). 

Izokinetická – překonávaný odpor v průběhu cvičení je nestálý a mění se podle 

dosaženého úsilí, proto díky tomu svaly vyvíjí stále maximální dynamické napětí 

 při mechanicky konstantní rychlosti pohybu. Stojí za zmínku, že podstatné je opakování 

provádět co nejrychleji a účinněji. Proto autor zde chce uvést speciální izokinetické trenažéry. 

Metoda kontrastní, která je podobná rychlostní metodě, liší se pouze velikosti odporu, 

která se mění v rozmezí 30 až 70% maxima. Snažíme se o nejrychlejší možnou rychlost 

provedení pohybu. Autor zde uvádí, že rozvoj výbušné síly je možno ovlivnit tréninkem síly 
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maximální (metoda izokinetická a opakovaných úsilí 60 až 80% maximálního odporu, 8 až 15 

opakování, nemaximální rychlosti). (Dovalil a Perič, 2010) 

 

 

II. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY 

2.1 Cíl práce 

Cílem práce je ověřit metodu rozvoje a zlepšit odrazové síly dolních končetin pomocí 

třech metod (rychlostní, kontrastní, plyometrická)  

2.2 Úkoly práce  

Úkolem mé bakalářské práce je absolvovat s týmem staršího dorostu kondiční přípravu 

 od začátku přípravného období, sledovat tréninkové jednotky a zároveň kontrolovat jejich 

výkony za pomocí testových baterií a kontrolního měření. Testování proběhne celkem 

dvakrát, a to na začátku a na konci přípravného období (zimní příprava). 

1. Vytvoření testové baterie  

2. Navrhnout tréninkový plán pro rozvoj odrazové síly dolních končetin. 

3.  Provedení experimentu (úvodní testování, aplikace tréninků na experimentální 

skupinu a závěrečné testování)  

4. Vyhodnocení dat s komentářem   

5. Diskuze a stanovení závěru s doporučením vhodnosti či potřeby změn 

 

 

2.3 Hypotézy  

1) Předpokládáme, že u házenkářů dojde významnému zlepšení explozivní síly dolních 

končetin v experimentální skupině oproti skupině kontrolní.  
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III. METODOLOGÍCKÁ ČÁST 

 

3.1 Popis výzkumného souboru    

Do výzkumného souboru jsou zahrnuti hráči staršího dorostu SKP Frýdek - Místek. 

Celkem se účastnilo ve výzkumu 16 hráčů ve věku 17 až 18 let, kteří se věnují házené 5 až 8 

let. Tým hraje první ligu staršího dorostu. Tréninkový program a testování podstoupili pouze 

hráči bez zdravotních problémů. 

 

kontrolní podnět                  experimentální podnět  

V(14) (S1-5) t0            →               V(14) (S1-5) t1  

V = 16 hráčů SKP Frýdek-Místek 

Δ t1 = t0-t1 = 10 týdnů 

t0 = vstupné měření - 18. 01. 2016 

t1 = závěrečné měření - 25. 03. 2016 

S1 = vertikální výskok  

S2 = Skok daleký z místa odrazem snožmo 

S3 = Pětiskok se střídáním nohou 

S4 = Tři odrazy po pravé noze  

S5 = Tři odrazy po levé noze 

3.2 Použité metody  

3.2.1 Metody rozvoje odrazové síly  

V experimentu jsem využil tři metody rozvoje odrazové síly dolních končetin. 

 Rychlostní, kontrastní, plyometrická. 
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3.2.2 Metody sběru dat (testování)  

 

Co se týče sběru dat, bylo využito speciálních testů pro házenou. Testy na odrazovou sílu jsou 

standardizované. Chtěl jsem pro své testování využít testy, které jsou nejvíce specifické pro 

házenou, konkrétně pro střelbu a výskoky. 

 

3.2.3 Metody analýzy dat (statistické metody)  

Byla využita statistická metoda pro komparaci výkonnosti zkoumaných jedinců. Využil jsem 

metodu párového t- testu o shodě středních hodnot zlepšení experimentální a kontrolní 

skupiny. 

 

3.3 Charakteristika podmínek testování  

Všechna testování proběhla v hale ve Frýdku - Místku. V hale bylo hřiště na házenou 

 s odpovídajícími rozměry s posilovnou. Vstupní testování proběhlo v termínu 18. 1. 2016 

 a bylo ukončeno 11. 3. 2016. Náplní testování byl skok z místa, pětiskok a tři skoky po P a L 

noze a vertikální výskok. Testy byly vybrány na základě literatury motorické testy v tělesné 

výchově. (Karel Měkota a Petr Blahuš 1983) a konzultací s vedoucím práce Martinem 

Tůmou. 

3.4 Analýza dat 

Data byla zpracována v tabulkovém editoru MS Excel. Pro souhrnné hodnocení byly 

jednotlivé nejlepší výkony probandů v úvodním i závěrečném testování ve skupinách 

zprůměrovány. Výsledný rozdíl vyjadřuje zlepšení či zhoršení celé skupiny. V grafech jsou 

zobrazovány jak celé průměrné výkony, tak pouze dosažené rozdíly v jednotlivých testech. 

 Ty jsou vždy porovnávány mezi kontrolní a experimentální skupinou.  

Popis testové baterie  

3.1 Skok daleký z místa odrazem snožmo  

Cíl měření: Měří explosivní sílu dolních končetin a také určitou obratnostní úroveň.  
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Pomůcky: Neklouzavý povrch, páska na vyznačení odrazu, měřicí pásmo.  

Provedení: Hráč stojí u odrazové čáry v mírném stoji rozkročném (na šířku chodidel). 

Hmitem podřepmo zapaží a odráží se do dálky se současným švihem paží vpřed. Poskok 

 před odrazem není povolený. Vzdálenost místa dopadu od odrazové čáry s přesností 1 cm. 

Kritériem výkonnosti je nejlepší pokus. Zapisují se všechny tři pokusy. 

Výsledky: Skok se opakuje třikrát, proudovou metodou, měří se v metrech. 

Obrázek č. 1: Test skok daleký 

 

3.2 Vertikální výskok  

Cíl měření: Měří výbušnou sílu dolních končetin. 

Pomůcky: Rovná stěna vysoká nejmíň 3 metry, pásmo (měřící stupnice v cm), křída, židle 

Provedení: Pásmo se položí na zem číselnými údaji vzhůru. Nulová hodnota je na čáře, která 

určuje místo prvního odrazu. Na stěnu nachystáme centimetrovou stupnici. Testovaný jedinec 

vzpaží u stěny na plných chodidlech dominantní rukou, místo kam dosáhne, zaznačíme. 

 Poté se 10 – 15 cm od stěny z mírného podřepu a zapažení odráží snožmo. Jedinec usiluje o 

co nejvyšší výskok, v nejvyšším bodě skoku rukou označí nejvyšší místo, kam dosáhnul. 

Velikost výskoku se určuje rozdílem dosáhnutého místa z výskoku a počátečního ze stoje. 

Výsledky: Skok se opakuje třikrát, proudovou metodou, měří se v centimetrech. 

Obrázek č. 2: Test vertikální výskok  

 

3.3 Pětiskok se střídáním nohou  

Cíl měření: Měří výbušnou sílu dolních končetin. 

Pomůcky: Hřiště na házenou, pásmo, křída/páska,  
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Provedení: Testovaný jedinec stojí za čárou dominantní odrazovou nohou vpředu, kterou 

nesmí udělat přešlap. Bez nakročení se snaží pěti skoky z nohy na nohu dosáhnout co největší 

vzdálenosti. To vše v blízkosti pásma. Poslední dopad může být snožmo. Měří se vzdálenost 

mezi odrazovou čarou a nejbližším místem dopadu jakékoli části těla. 

Výsledky: Skok se opakuje dvakrát, proudovou metodou, měří se v metrech 

Obrázek č. 3: Test pětiskok 

 

3.4 Tři odrazy po pravé/levé noze 

Cíl měření: Měří výbušnou sílu dolních končetin. 

Pomůcky: rovný povrch-tělocvična, křída/páska, pásmo,  

Provedení: Testovaný jedince stojí za čarou odrazu odrazová noha vpředu, kterou nesmí 

udělat přešlap. Bez nakročení se snaží třemi skoky pouze z odrazové nohy dosáhnout 

 co největší vzdálenosti. To vše v blízkosti pásma. Závěrečný dopad může být snožmo.  

Měří se vzdálenost mezi odrazovou čarou a nejbližším místem dopadu jakékoli části těla. 

Výsledky: Skok se opakuje dvakrát, proudově, měří se v metrech. 

Obrázek č 4: Test trojskok 
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4.  Statistický postup 

Na začátku zimního období jsme změřili a zaznamenali výkony jednotlivců 

experimentální i kontrolní skupiny. Na konci období jsme jejich výkony změřili znova. U 

každé skupiny byl spočítaný rozdíl mezi výkonem na konci a začátku období. Takovým 

způsobem vznikli dva statistické vzorky (jeden pro experimentální, jeden pro kontrolní 

skupinu). Následně jsme vypočítaly průměry a směrodatnou odchylky jednotlivých vzorků, 

které jsme využili k aplikaci párového t- testu. 

5. Zásobník cviků  

Uvedené cviky lze aplikovat jak v posilovně tak při samotné tréninkové jednotce 

v tělocvičně. Využiji poznatků metody: rychlostní, kontrastní, plyometrické, o které 

 se zmiňuji už v teoretické části. 

K provedení jednotlivých cviků a stimulaci výbušné síly bude zapotřebí, jako 

 je medicinbal, lavička, švédská bedna, atletické překážky, cvičení s vlastní vahou a také osa, 

kotouče, činky, kettlebell. Je potřeba se věnovat správnému intervalu odpočinků jak už mezi 

jednotlivými cviky, tak sériemi, aby docházelo ke správnému znovuobnovení energetických 

zásob a využití energie na správné provedení cviků v intenzitě. 

Pauzy by měly být v poměru 1 : 20. Pauza by měla být neaktivní a cvičení by nemělo 

přesáhnout 25-35 minut. Níže uvedené cviky se dají použít jak v sezónní přípravě, tak hlavní 

uplatnění nalezneme v přípravném předsezónním období. 

5.1 Zásobník cvičení tvořen dvanácti různými cviky je následovný: 

(V příloze 5. Můžete podrobněji vidět popis daného cviku i kilogram.) 

1. Dřep s osou 

2. Mrtvý tah 

3. Výpady 

4. Swing keetlebell 

5. Explozivní výskoky 

6. Split jump 

7. Skater jump 

8. Running lunge 

9. Přeskoky přes kužel 

10. Výskoky přes překážky 

11. Skok do dálky 

12. Výskok na bednu 
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IV. VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

 

Pro účely do své bakalářské práce jsem si vybral starší dorost SKP Frýdek – Místek. 

Experimentální skupina byla vytvořena randomizací ze sledovaného souboru (dorost FM), 

která měla 7 hráčů stejně jako skupina kontrolní. Věnovali se ve třech trénincích týdně, půl 

hodině odrazové průpravě, která byla zaměřena na skoky, výbušnou sílu a koordinaci. 

Celkový objem tréninku trval 10 hodin, třikrát týdně po dobu 21 tréninkových 

jednotek. Odrazová cvičení nebyla prováděna pouze v přímém směru, zatěžovala svaly 

dolních končetin ve všech směrech, aby zatížení odpovídalo požadavkům házené. Tréninková 

jednotka, zaměřena na odrazovou sílu dolních končetin, byla vždy na začátku celého 

házenkářského tréninku, proto bylo nejdůležitější zahřátí organismu a protahování před 

začátkem samotného tréninku. Základem úvodního rozcvičení tréninkové jednotky byly cviky 

z atletické abecedy – klus poskočný, poskočné poskoky, násobné odrazy, běžecké odpichy, 

cviky se švihadlem a dynamický strečink. 

 

Ve výsledcích níže uvedených můžete vidět nejlepší a nejhorší výkony experimentální 

a kontrolní skupiny, které jsou zprůměrovány a vypočtena jejich směrodatná odchylka. 

Výsledný rozdíl, tudíž vyjadřuje zlepšení, nebo zhoršení celé skupiny. V grafech jsou 

zobrazovány celé průměrné výkony jednotlivců, které také ukazují v jednotlivých testech. 
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4.1 Souhrn výsledků 

 

Skok z místa  

Graf č. 1: Skok z místa 
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Graf č. 2: Rozdíl-skok z místa 

 

 

 

Výsledky experimentální skupiny- skok z místa snožmo (3x) 

Porovnání výsledků testování 

Úvodní a závěrečné 

Odrazová 

noha  

 

Úvodní 

 

Závěrečné 

 

Rozdíl 

I.H L 2,54 2,65 0,11 

D.M P 2,50 2,50 0,00 

H.R L 2,45 2,45 0,05 

M.C L 2,30 2,38 0,15 

V.H L 2,20 2,15 0,18 

P.B L 2,00 2,15 0,15 

Z.B L 2,60 2,65 0,05 

Průměrný výkon skupiny  2,37 2,42 0,05 

Směrodatná odchylka  0,20 0,19  

Procentuální změna výkonu skupiny 2,2 % 

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

1 2 

V
ýd

ál
e

n
o

st
 v

 c
m

 

Experimentální skupina            Kontrolní skupina 



11 

 

 

Výsledky experimentální skupiny – Zde můžete vidět pomocí tabulky, že nejlepší 

výkon skoku z místa byl 2,65 metrů a nejhorší výsledek, byl 2,15 metrů. Co se týká 

průměrného rozdílu závěrečného a úvodního měření v experimentální skupině, ten se změnil 

o 5 cm. 

 

 

Výsledky kontrolní skupiny-  skok z místa snožmo (3x) 

Porovnání výsledků testování 

Úvodní a závěrečné 

Odrazová 

noha  

 

Úvodní 

 

závěrečné 

 

Rozdíl 

P.M L 2,30 2,39 0,09 

O.V L 2,40 2,48 0,08 

T.H L 2,25 2,48 0,23 

I.M L 2,37 2,43 0,06 

V.K L 1,97 2,10 0,13 

P.G L 2,30 2,38 0,08 

P.K P 2,12 2,17 0,05 

Průměrný výkon skupiny  2,24 2,34 0,1 

Směrodatná odchylka  0,14 0,14  

Procentuální změna výkonu skupiny 4,5 % 

 

Výsledky kontrolní skupiny – Zde můžete vidět pomocí tabulky, že nejlepší výkon 

skoku z místa byl 2,48 metrů a nejhorší výsledek, byl 2,10 metrů. Co se týká průměrného 

rozdílu závěrečného a úvodního měření v experimentální skupině, ten se změnil o 10 cm. 
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Vertikální výskok 

 

Graf č. 3: Vertikální výskok 
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Graf č. 4: Rozdíl vertikálního výskoku  

 

 

Výsledky experimentální skupiny-Vertikální výskok z místa 

Porovnání výsledků testování 

Úvodní a závěrečné 
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Rozdíl 
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D.M 2,35 50,0 55,0 5,0 

H.R 2,33 52,0 54,0 2,0 

M.C 2,32 50,0 52,0 2,0 

V.H 2,38 46,0 52,0 6,0 

P.B 2,35 39,0 45,0 6,0 

Z.B 2,40 50,0 55,0 5,0 

Průměrný výkon skupiny  50,28 54,71 4,43 

Směrodatná odchylka  7,23 7,00  

Procentuální změna výkonu skupiny 8,8 % 
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Výsledky experimentální skupiny – Zde můžete vidět pomocí tabulky, že nejlepší 

výkon vertikálního výskoku byl 70 centimetrů a nejhorší výsledek, byl 45 centimetrů. 

 Co se týká průměrného rozdílu závěrečného a úvodního měření v experimentální skupině, ten 

se změnil o 4,43 cm. 

 

 

 

Výsledky kontrolní skupiny-Vertikální výskok z místa 

Porovnání výsledků testování 

Úvodní a závěrečné 

Obě nohy na 

podložce -

natažená paže 

ke stěně 

 

Úvodní 

 

závěrečné 

 

Rozdíl 

P.M 2,35 50,0 50,0 0,0 

O.V 2,36 54,0 56,0 2,0 

T.H 2,32 50,0 48,5 -1,5 

I.M 2,49 41,0 46,0 5,0 

V.K 2,27 41,0 46,0 5,0 

P.G 2,45 45,0 45,5 0,5 

P.K 2,22 46,0 48,0 2,0 

Průměrný výkon skupiny  46,71 48,85 2,14 

Směrodatná odchylka  4,53 3,39  

Procentuální změna výkonu skupiny 4,6 % 
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Výsledky kontrolní skupiny – Zde můžete vidět pomocí tabulky, že nejlepší výkon 

vertikálního výskoku byl 56 centimetrů a nejhorší výsledek, byl 46 centimetrů. Co se týká 

průměrného rozdílu závěrečného a úvodního měření v experimentální skupině, ten se změnil 

o 2,14 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levá noha trojskok  

Graf č. 5: Levá noha trojskok  
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Graf č. 6: Rozdíl trojskoku po levé noze  

 

 

Výsledky experimentální skupiny-levá noha trojskok (3x) 

Porovnání výsledků testování 

Úvodní a závěrečné 

Levá 

noha  

 

Úvodní 

 

závěrečné 

 

Rozdíl 

I.H L 7,65 8,50 0,85 

D.M L 7,75 8,10 0,35 

H.R L 7,35 7,50 0,15 

M.C L 7,10 7,73 0,63 

V.H L 6,78 7,40 0,62 

P.B L 5,20 6,30 1,1 

Z.B L 7,70 8,23 0,53 

Průměrný výkon skupiny  7,07 7,68 0,61 

Směrodatná odchylka  0,83 0,67  

Procentuální změna výkonu skupiny 8,6% 
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Výsledky experimentální skupiny – Zde můžete vidět pomocí tabulky, že nejlepší 

výkon trojskoku po levé noze byl 8,50 metrů a nejhorší výsledek, byl 6,30 metrů. Co se týká 

průměrného rozdílu závěrečného a úvodního měření v experimentální skupině, ten se změnil 

o 61 cm. 

 

 

 

 

 

Výsledky kontrolní skupiny-  levá noha trojskok(3x) 

Porovnání výsledků testování 

Úvodní a závěrečné 

Odrazová 

noha  

 

úvodní 

 

závěrečné 

 

Rozdíl 

P.M L 6,63 7,20 0,57 

O.V L 7,55 8,10 0,55 

T.H L 6,10 6,80 0,7 

I.M L 7,12 7,40 0,28 

V.K L 6,20 6,50 0,3 

P.G L 6,36 6,80 0,44 

P.K L 7,20 7,35 0,15 

Průměrný výkon skupiny  6,73 7,16 0,43 

Směrodatná odchylka  0,52 0,49  

Procentuální změna výkonu skupiny 6,4 % 
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Výsledky kontrolní skupiny – Zde můžete vidět pomocí tabulky, že nejlepší výkon 

trojskoku po levé noze byl 8,10 metrů a nejhorší výsledek, byl 6,50 metrů. Co se týká 

průměrného rozdílu závěrečného a úvodního měření v experimentální skupině, ten se změnil 

o 43 cm. 

 

Pravá noha trojskok 

Graf č. 7: Pravá noha trojskok - průměrný skok 

 

Graf č. 8: Rozdíl trojskoku po pravé noze  
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Výsledky experimentální skupiny  -pravá noha trojskok (3x) 

Porovnání výsledků testování 

Úvodní a závěrečné 

Pravá 

noha  

 

Úvodní 

 

závěrečné 

 

Rozdíl 

I.H P 7,49 8,40 0,91 

D.M P 7,90 8,20 0,3 

H.R P 7,45 7,70 0,25 

M.C P 6,70 7,70 1,00 

V.H P 6,62 7,80 1,18 

P.B P 4,80 6,30 1,5 

Z.B P 7,45 8,28 0,83 

Průměrný výkon skupiny  6,91 7,76 0,85 

Směrodatná odchylka  0,96 0,66  

Procentuální změna výkonu skupiny 12,3 % 

 

Výsledky experimentální skupiny – Zde můžete vidět pomocí tabulky, že nejlepší 

výkon trojskoku po pravé noze byl 8,40 metrů a nejhorší výsledek, byl 6,30 metrů. Co se týká 

průměrného rozdílu závěrečného a úvodního měření v experimentální skupině, ten se změnil 

o 85 cm. 
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Výsledky kontrolní skupiny-  pravá noha trojskok (3x) 

Porovnání výsledků testování 

Úvodní a závěrečné 

Odrazová 

noha  

 

Úvodní 

 

závěrečné 

 

Rozdíl 

P.M P 7,20 7,38 0,18 

O.V P 7,90 8,10 0,2 

T.H P 5,50 5,90 0,4 

I.M P 6,37 6,92 0,55 

V.K P 5,70 5,90 0,2 

P.G P 6,42 6,65 0,23 

P.K P 6,40 6,80 0,4 

Průměrný výkon skupiny  6,49 6,81 0,32 

Směrodatná odchylka  0,77 0,73  

Procentuální změna výkonu skupiny 4,9 % 

 

 

Výsledky kontrolní skupiny – Zde můžete vidět pomocí tabulky, že nejlepší výkon 

trojskoku po pravé noze byl 8,10 metrů a nejhorší výsledek, byl 5,90 metrů. Co se týká 

průměrného rozdílu závěrečného a úvodního měření v experimentální skupině, ten se změnil 

o 32 cm. 
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Pětiskok 

Graf č. 9: Pětiskok průměrný výkon  

 

Graf č. 10: Rozdíl pětiskok 
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Výsledky experimentální skupiny                                                                         

Pětiskok (m) 

Porovnání výsledků testování 

Úvodní a závěrečné 

Odrazová 

noha  

 

Úvodní 

 

závěrečné 

 

Rozdíl 

I.H L 13,40 13,90 0,5 

D.M P 13,30 13,80 0,5 

H.R L 12,20 13,20 1,00 

M.C L 12,10 12,60 0,5 

V.H L 11,70 12,40 0,7 

P.B L 9,90 10,60 0,7 

Z.B L 12,70 13,65 0,95 

Průměrný výkon skupiny  12,18 12,87 0,69 

Směrodatná odchylka  1,10 1,07  

Procentuální změna výkonu skupiny 5,7 % 

 

Výsledky experimentální skupiny – Zde můžete vidět pomocí tabulky, že nejlepší 

výkon pětiskoku byl 13,90 metrů a nejhorší výsledek, byl 10,60 metrů. Co se týká 

průměrného rozdílu závěrečného a úvodního měření v experimentální skupině, ten se změnil 

o 69 cm. 
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Výsledky kontrolní skupiny – pětiskok (3x) 

Porovnání výsledků testování 

Úvodní a závěrečné 

Odrazová 

noha  

 

úvodní 

 

závěrečné 

 

Rozdíl 

P.M L 11,90 12,05 0,15 

O.V L 14,00 14,35 0,35 

T.H L 11,22 11,60 0,38 

I.M L 12,60 12,80 0,2 

V.K L 10,80 10,80 0,00 

P.G L 11,40 11,65 0,25 

P.K P 11,70 12,10 0,4 

Průměrný výkon skupiny  11,94 12,19 0,25 

Směrodatná odchylka  0,99 1,04  

Procentuální změna výkonu skupiny 2,1 % 

 

Výsledky kontrolní skupiny – Zde můžete vidět pomocí tabulky, že nejlepší výkon 

pětiskoku byl 14,35 metrů a nejhorší výsledek, byl 11,65 metrů. Co se týká průměrného 

rozdílu závěrečného a úvodního měření v experimentální skupině, ten se změnil o 25 cm. 
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5. Diskuze  

 

V této kapitole se zaměřím a podrobím analýzu ve výsledcích, ke kterým jsem se díky 

testování dostal. 

 

 

Skok z místa: 

 

  Exp. Skup. Kon. Skup. 

Průměr 0,098571 0,102857 

Rozptyl 0,004414 0,00379 

Sm. Odchylka 0,06644 0,061567 

t- statistika  -0,1189   

Významnost 0,45462   

kritická hodnota 1,94318   
 

Výsledek tohoto párového t-testu, který je: p=0,45462, což vyjadřuje pravděpodobnost 

nulové hypotézy o shodě průměrů obou řad měření. Znamená to, že mezi průměrem hodnot 

před přípravným obdobím a po přípravném období nebyl zaznamenán statisticky významný 

rozdíl mezi experimentální a kontrolní skupinou. 

 

Podle statistického testu se rozdíl ve výkonech experimentální a kontrolní 

skupiny ukázal statisticky nevýznamný, protože p hodnota testu je větší než 0,05. 
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Přestože na začátku testování došlo k náhodnému výběru jedinců, jak  

do experimentální tak do kontrolní, ze skoku z místa vyplývá, že došlo k většímu zlepšení  

u kontrolní skupiny. Tento fakt přičítám tomu, že výkony jedinců experimentální skupiny 

byla na již počátku testování na hranicích jejich maxima, tudíž byl progres menší než  

u kontrolní skupiny, jejich výkony byli podstatně slabší, tudíž měli vetší potenciál na zlepšení. 

 

 

Vertikální výskok:  

 

  Exp. Skup. Kon. Skup. 
Průměr 4,428571 1,857143 

Rozptyl 2,952381 6,059524 
sm. Odchylka 1,718249 2,46161 
t- statistika  2,375492   
Významnost 0,027553   
kritická hodnota 1,94318   
 

 

Výsledek párového t-testu: p= 0,027553 představuje pravděpodobnost nulové 

hypotézy o shodě průměrů obou řad měření. Jelikož je tato hodnota nižší než 0,05 můžeme 

říci, že tedy mezi průměrem měření před přípravným obdobím a po přípravném období byl 

zjištěn statisticky vysoce významný rozdíl. Tento test potvrzuje významné zlepšení 

experimentální skupiny proti kontrolní. 

 

Podle statistického testu se rozdíl ve výkonech experimentální skupiny ukázal 

statisticky významný, protože p hodnota testu je menší než 0,05 

 

Můžeme vidět velké zlepšení u experimentální skupiny. To potvrzuje aj fakt , že v této 

disciplíně došlo ke zlepšení výkonu u všech členů této skupiny. Můžeme teda z velkou 

jistotou říct, že dané cviky měli na vývoj odrazové síly pozitivní vliv. 
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 Trojskok po levé noze: 

 

  Exp. Skup. Kon. Skup. 
Průměr 0,604286 0,427143 
Rozptyl 0,097262 0,037457 

Sm. Odchylka 0,311868 0,193538 
t- statistika 1,144507   
Významnost 0,148004   
kritická hodnota 1,94318   

 

Výsledek tohoto párového t-testu, který je: p=0,148004, což vyjadřuje 

pravděpodobnost nulové hypotézy o shodě průměrů obou řad měření. Znamená to, že mezi 

průměrem hodnot před přípravným obdobím a po přípravném období nebyl zaznamenán 

statisticky významný rozdíl mezi experimentální a kontrolní skupinou. 

 

Podle statistického testu se rozdíl ve výkonech experimentální a kontrolní 

skupiny ukázal statisticky nevýznamný, protože p hodnota testu je větší než 0,05. 

 

V tomto testu oproti předcházejícím disciplínám pozorujeme menší progres 

experimentální skupiny vysvětlitelné tím, že se jedná o test u odrazové nohy.  

Ta byla v průběhu experimentu velice zatěžována ve cvičeních, která byla součástí zbytku 

tréninkových jednotek a účastnili se jejich členové experimentální, tak i kontrolní skupiny. 

Také zde výrazně zasáhl individuální výkon probanda experimentální skupiny, který následně 

zlepšil výkon o více než 1m a dva jedinci kolem 70 cm.  

Nicméně, rád bych zmínil, že P hodnota toho testu se rovná 0,148 a proto tento 
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výsledek můžeme považovat za hraniční. Průměrné zlepšení experimentální skupiny byl 0,6 

metrů, zatím co v kontrolní skupině to bylo 0,42 metrů. Přestože výsledek testu je statisticky 

nevýznamný, vzhledem k předešlému odstavci můžeme tento výsledek přisoudit k faktu, že se 

jedná o odrazovou nohu, která je pravidelně trénovaná i v kontrolní skupině. 

 

 

 

Trojskok po pravé noze: 

 

  Exp. Skup. Kont. Skup. 
Průměr 0,852857 0,308571 
Rozptyl 0,20339 0,020214 

Sm. Odchylka 0,450988 0,142177 
t- statistika 2,926933   
Významnost 0,013196   
kritická hodnota 1,94318   

 

 

Výsledek párového t-testu: p=0,013196, což představuje pravděpodobnost nulové 

hypotézy o shodě průměrů obou řad měření. Jelikož je tato hodnota nižší než 0,05 můžeme 

říci, že mezi průměrem měření před přípravným obdobím a po přípravném období byl zjištěn 

statisticky vysoce významný rozdíl. Tento test potvrzuje významné zlepšení experimentální 

skupiny proti kontrolní. 

 

Podle statistického testu se rozdíl ve výkonech experimentální skupiny ukázal 

statisticky významný, protože p hodnota testu je menší než 0,05 

 

U odrazů po pravé noze vidíme poměrně znatelně větší zlepšení výsledků u 

experimentální skupiny než u trojskoku po levé noze. Toto si můžeme vysvětlit především 

tréninkem experimentální skupiny, u které nohou je preferována více levá noha a lze ve 

výsledcích vidět, že probandi mají tuto nohu v odrazech horší (u většiny se jedná o nohu 
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švihovou, nikoli odrazovou). Dochází proto tedy k většímu zlepšení u horšího výkonu, což 

znamená, že čím horšího výkonu v úvodním testování dosáhne jedinec tím je jeho potenciál 

na zlepšení výkonu větší. 

 

Pětiskok: 

 

  Exp. Skup. Kont. Skup. 
Průměr 0,692857 0,247142857 

Rozptyl 0,045357 0,02072381 

Sm. Odchylka 0,212972 0,143957666 

t- statistika 6,10631   

Významnost 0,00044   
kritická hodnota 1,94318   

 

Výsledek tohoto párového t-testu, který je: p=0,00044 což vyjadřuje pravděpodobnost 

nulové hypotézy o shodě průměrů obou řad měření. Znamená to, že mezi průměrem hodnot 

před přípravným obdobím a po přípravném období byl zaznamenán statisticky významný 

rozdíl mezi experimentální a kontrolní skupinou. 

 

Podle statistického testu se rozdíl ve výkonech experimentální a kontrolní 

skupiny ukázal statisticky významný, protože p hodnota testu je menší než 0,05. 

 

 

Co se týče pětiskoku, tak má experimentální skupina také výrazné zlepšení.                             

U kontrolní skupiny lze vidět mírné zlepšení, ovšem pouze v rámci několika centimetrů, což 

se vzhledem k průměrné délce výkonů dá považovat i za stagnaci. Musíme také zmínit,  

že v experimentální skupině jsou výrazné individuální rozdíly, které se projevují v tomto 

testu. U tohoto testu jsou vysoké rozdíly (někdy až celého metru), které dokazují správnost 

využití programu na zlepšení odrazové síly dolních končetin. 
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Experiment označuji jako úspěšný, poněvadž experimentální skupina dosáhla  

k zlepšení. Také z porovnání s kontrolní skupinou vyšla vítězně. Nicméně výsledky podléhají 

různým vlivům (vnitřním a vnějším), které je mohou zkreslit.  

V určitých testech úvodního testování se jejich průměrný výkon u jednotlivých testů 

mírně lišil. U horších výkonů totiž dochází k většímu zlepšení. Naproti tomu čím více  

se dosažený výkon blíží maximálním možnostem jedince, tím je jeho ovlivňování obtížnější. 

Experimentální skupina byla v tomto hledisku velice vyrovnaná, výkyvy byly minimální, 

 až u jednoho nebo dvou jedinců, kteří dosahovali horších výsledků v úvodním testování,  

ale v závěrečném dosáhli ohromného zlepšení. Oproti tomu skupina kontrolní byla v tomto 

hledisku velice vyrovnaná, výkyvy byly minimální, mohli bychom ji označit za homogenní. 

Tím samozřejmě došlo k zvětšení rozdílů v pokroku mezi experimentální a kontrolní 

skupinou.  

Zohlednit musíme také velikost skupin. Ovlivnit výsledky v tak malém vzorku může 

například jeden proband, pokud se mu například výrazně povede skok. Jsme si tedy vědomi, 

že testovaný vzorek obsahuje málo probandů a pro prokazatelnější výsledky by bylo třeba 

podrobnější studie a více testovaných probandů. Pro naše účely se ale dá počet probandů 

označit za dostačující. 

Kontrolní skupina nicméně pracovala především na střelbě a švihové práci horních 

konče1tin. Trenér se však zaměřil u jednotlivců na posilnění horní část těla a na trénování 

signálů a na taktické a technické přípravy na zdokonalování sportovních dovedností, do které 

byly zahrnuty střely, přihrávky, nacvičování různých signálů a osvojování a zdokonalování 

vědomostí, také zde byly zahrnuty i schopnosti, správné načasování, postavení na hřišti 

 a uvolnění hráče s míčem a bez míče u každého z jednotlivců. Zejména při uvolňování 

 (s míčem i bez míče)jsou dolní končetiny výrazně zatěžovány, proto progres ve výsledcích 

některých testů mohla zaznamenat i kontrolní skupina. Je nutno podotknout, že 

v samostatných tréninkových jednotkách nebyly jednotlivé cviky z testové baterie aplikovány, 

aby nedocházelo ke zkreslení výsledků. 
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Zlepšení u obou skupin, nemůžeme přičíst pouze z mého tréninkového programu.  

Ve věku 16-17 let totiž hraje podstatnou roli i biologický vývoj. Jde sice o poměrně krátké 

období, nicméně 21 tréninkových jednotek, nemůžeme nechat bez povšimnutí a na zlepšení 

zajisté svůj podíl má. Zajisté by bylo zajímavé aplikovat tento trénink na dospělé probandy.  

Tato cvičení byla samozřejmě přirozená pro přirozený vývoj jedince a měla by se ve 

výsledku také kladně odrazit, nicméně troufáme si tvrdit, že kdybychom aplikovali trénink, 

bez ohledu na zdravotní hledisko a budoucí rozvoj jedinců, výsledky testování mohly 

dopadnout „lépe.“ (zvětšení velikosti odporu, intenzita zatížení, rychlost pohybu, interval 

odpočinku) 

V docházce probandů nenastal žádný problém, absence neklesla u žádného jedince 

pod 85%. Nemoci probandů během experimentálního období jinak příliš nenarušovaly 

trénink, jelikož žádná jiná nemoc nebyla delší než týden.  

Do výsledků se promítlo mnoho dalšího. Můžeme zmínit například aktuální formu 

probandů, jejich únavu a regeneraci, psychické rozpoložení, motivaci a další… 
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6. Závěr 

Hlavním úkolem práce bylo ověřit tréninkový program na rozvoj odrazové síly 

dolních končetin. Dále jsme se věnovaly zakomponování týdenních tréninkových plánů, které 

trvaly 21 tréninkových jednotek, především rozvoji odrazové síly v házené. 

Cíl bakalářské práce mohu požadovat za splněný, neboť jsem se snažil vytvořit 

program rozvoje odrazové síly u vybraného družstva. Na základě výše uvedených výsledků 

považujeme hypotézu za potvrzenou. Z pěti disciplín ve třech pozorujeme statisticky 

významné zlepšení výkonnosti pomocí navrhnutého programu, tudíž ho můžeme považovat 

za efektivní.  

Experimentální skupina se v celkových výsledcích jednotlivých cviků testové baterie 

zlepšila o 0 až 13%. Přičemž průměrný výkon experimentální skupiny se zlepšil o 7,52%. 

Tento výsledek tedy potvrzuje, že aplikace metod pro rozvoj odrazovou sílu dolních 

končetin (kontrastní, rychlostní, plyometrická) v tréninku do házené je účinná. Zásobník 

cviků, které byly aplikovány do tréninku házené, můžeme na základě výsledků doporučit. 

Uvědomuji si, že výsledky a závěr experimentu je založen na menším počtu probandů, tudíž 

by bylo vhodné navázat na výsledky tohoto výzkumu detailnější studií. 

Na základě výsledků bych doporučil všem hráčům a trenérům, aby využívali testových 

baterií, eventuálně kontrolních měření pro přehled o svých výkonech, nebo výkonech svých 

svěřenců. Tímhle výzkumem bych tedy rád předal informace trenérům, kteří si nejsou jistí 

svou přípravou pro svůj tým. Otestování jedinců je zpětná vazba jak pro samotné sportovce, 

tak hlavně pro trenéry. Touhle cestou se dá lehce určit, kde je chyba nebo co není dobře 

v tréninku. Nepochybně doporučuji nepodceňovat kompenzování a protahování určitých partií 

svalstva, kterému se velice mnohdy nevěnuje dostatečná koncentrace. 

Na závěr práce bych chtěl vyzdvihnout slovo „motivace“, které bylo zmíněno již  

v teoretické části. Je to jedna z nejdůležitějších schopností trenéra – je třeba ale dodat, že ne 

každý trenér se umí vcítit do dané atmosféry a konkrétního jedince. Pokud ale tuto schopnost 

umí trenér maximálně využít, dokáže motivovat – a tím připravit - sportovce k podání toho 

nejlepšího možného výkonu.  
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Příloha 1. Originální žádost o vyjádření Etické komise 

 



III 

 

Příloha 2. Anonymní souhlas 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážený pane, Vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy (jakož 

jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění 

pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

(zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 

96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas ke konání programu otestování v rámci bakalářské práce s 

názvem Odrazová síla dolních končetin v dorostenecké kategorii mužů v házené. 

1. Cílem práce je zlepšit odrazovou sílu pomocí třech metod (rychlostní,kontrastní,plyometrická). 

2. Testován proběhne v 5 fázích. Měření vertikálního skok do výšky, skok daleký z místa, pětiskok, 

trojskok na pravé noze a trojskok na levé noze, a změření maximální síly v posilovně.Měření proběhne 

v tělocvičně ve Frýdku-Místku.  

3. Měření v tělocvičně cca 60 minut. Měření v posilovně zabere cca 30 minut. 

4. Všichni účastníci absolvují měření po odpočinku.  

5. Rizika prováděných testů nebudou vyšší, než jsou běžná rizika tohoto typu pohybové činnosti (cviků) 

6. Měření v tělocvičně bude obsahovat 3xskok do výšky a do dálky. Mezi každým skokem bude 

dostatečná pauza. 

7. Měření v posilovně se bude skládat ze dvou cviků: dřep s osou 1x zvednutí svého 100% maxima a 

mrtvý tah. 

8. 16 Tréninkových jednotek se budou skládat z dvou tréninku týdně, 30 minut začátek tréninku.                                                                                                 

Bude se jednat o neinvazivní metodu.  

9. V místě měření bude zajištěno občerstvení i sociální zařízení 

10. Výsledky měření by mohly do určité míry ukázat vztah mezi tréninkem a výkonností.   

11. Odměna nebude nabídnuta 

12. Závěrečné výsledky testování budou každému účastníkovi zaslány pomocí e-mailu. 

13. Výsledky měření budou publikovány v bakalářské práci dle norem. 

14. Získaná data budou zpracovávána a uchovaná anonymně a publikovaná v bakalářské práci, 

       V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita.  

       Probandi jsou si vědomi, že mohou být i přes anonymitu snadno identifikovatelní. 

 

Jméno a příjmení předkladatele projektu ................................................... Podpis: ............................. 

Jméno a příjmení hlavního řešitele a spoluřešitelů: .................................. 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím se svojí účastí ve 

výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny relevantní 

informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se mé účasti ve výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a 

srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném programu 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine


IV 

 

nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude následně 

informovat předkladatele projektu. 

 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka  ................................................  Podpis: .................................... 

Jméno a příjmení zákonného zástupce .................................   

Vztah zákonného zástupce k účastníkovi ....................................  Podpis: .............................  
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Příloha 3. Docházka  

 

Zahájení výzkumu: 18.1-11.3 2016 

Celkem 21 tréninkových jednotek 

Týdenní pauza (Jarní prázdniny) 

 

 

 Celkový počet tréninků 21 Účastí Absence Docházka v %   

T 

E 

S 

T 

O 

V 

Á 

N 

Í 

I.H 18 3 86 % T 

E 

S 

T 

O 

V 

Á 

N 

Í 

D.M 19 2 90,1 % 

H.Ř 20 1 95 % 

M.C 19 2 90,1 % 

V.H 19 2 90,1 % 

P.B 21 0 100 % 

Z.B 18 3 86 % 
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Příloha 4. Změření maximální síly  

 

Změření maximální síly u dřepu ze 100% max.síly 

 

I.H 40 60 70 80 85     

D.M 40 60 70 80 90 100 105   

H.R 40 60 70 80 90 100 110 120 125 

M.C 40 60 70 80      

V.H 40 60 70 80 85     

P.B 40 50 60 70      

Z.B 40 60 70 80 90 100 110 115 120 

  

 

 

Změření maximální síly u mrtvého tahu ze 100% max.síly 

 

I.H 40 60 70 80 90 95 100   

D.M 40 60 70 80 90 95 100 110 120 

H.R 40 60 70 80 90 100 110 120 130 

M.C 40 60 70 80 85 90    

V.H 40 60 70 80 90 100    

P.B 40 50 60 70 85 90    

Z.B 40 60 70 75 85 95 105 115 120 
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Příloha 5. Zásobník cviků 

 

1. Dřep s osou  

 

Hlavní zapojené svaly při dřepu:  

Kvadricepsy, hýžďové svaly, hamstringy, lýtka a břišní svaly. 

Postup provedení základního silového cviku dřep: 

Vlezte si pod činku a uchopte ji nadhmatem, nadechněte se a odeberte činku ze 

stojanů. Udělejte 2-3 kroky dozadu. 

Ujistěte se, že chodidla jsou na shodné pozici a špičky mírně vytočené. Váha činky 

spočívá ve středu nohou. 

Nyní s nádechem jděte do dřepu alespoň tak hluboko, aby stehna byly vodorovně se 

zemí. V dolní pozici mocně zatlačte do činky a napřimte se. 

 

           Fotografie 1 
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2. Mrtvý tah  

 

Hlavní zapojené svaly při provádění mrtvého tahu 

Střední záda, sedací sval, hamstringy, kvadricepsy, trapézy a široký sval zádový. 

 

Postup provedení základního silového cviku mrtvý tah: 

Ohněte se k čince a uchopte ji nadhmatem anebo zámkovým úchopem (jednou rukou 

nadhmatem a druhou podhmatem) 

Nadechněte se a zvedejte činku. Ke kolenům ji zvedejte silou noh, od kolen pak silou 

zádových svalů. 

V napřímené poloze vydechněte a s mírným nadechováním spouštějte činku zpět na 

zem. 

 

          Fotografie 2 
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3. Výpady s jednoručkami  

Zapojené svaly při provádění výpady s jednoručkami  

Quadricepsy, Hamstringy, Hýžďové svaly, Lýtka 

 

Postup provedení základního cviku výpady s jednoručkami: 

Stoj rozkročný, do každé ruky si vezměte jednoruční činku.  

Jdete první nohou dopředu, jako byste chtěli udělat větší krok.  

Záda jsou rovná (resp. přirozeně prohnutá), břišní svalstvo je zpevněné 

Ve spodní pozici je v kolenou úhel 90 ° 

Koleno přední nohy by nemělo přesahovat špičku 

V základní pozici nepropínáme nohy v kolenou 

 

 

 

          Fotografie 3 



X 

 

 

 

          Fotografie 4 

4. swing keetlebell  

Zapojené svaly při provádění cviku swing keetlebell: 

Pracují stehenní svaly, zádové, břišní a hýžďové, zlepšuje se jak fyzická kondice, 

výbušnost a vytrvalost s kettlebellem můžete dosáhnout mnoho komplexní řešení. 

 

Postup provedení základního cviku swing kettlebell:  

Stoj rozkročný mírně pokrčené nohy na úrovni ramen 

Úchop koule v napnutých rukou, která se pohybuje od hrudi až hluboko za rozkrok a 

zpět do natažených paží vzhůru. 

Záda jsou rovná (resp. přirozeně prohnutá), břišní svalstvo je zpevněné.  

Koleno přední nohy by nemělo přesahovat špičku. 
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          Fotografie 5 

5. cvik explozivní výskoky  

 

Zapojené svaly při provádění cviku explozivní výskok 

Zapojují se zejména stehenní a hýžďové svaly. Především o kvadricepsy a krejčovský 

sval.  Z hýžďových svalů pracuje hlavně velký sval hýžďový.  

 

Postup provedení základního cviku explozivní výskok 

Stoj rozkročný v mírném podřepu, ze kterého maximální intenzitou vyskočíte do 

výšky s cílem tlačit kolena co nejvíce nahoru a potom dopadnout na obě chodila na úrovni 

ramen. (Důležité je maximální zpevnění celého těla a vizuální kontrola místa dopadu.) 

Koleno přední nohy by nemělo přesahovat špičku. 
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         Fotografie 6 

6. cvik split jump 

 

Zapojené svaly při provádění cviku explozivní výskok  

Zapojují se zejména stehenní a hýžďové svaly. Především o kvadricepsy a krejčovský 

sval. Z hýžďových svalů pracuje hlavně velký sval hýžďový.  Při cviku se také zapojuje 

trojhlavý sval lýtkový. 

 

 

Postup provedení základního cviku  

Záda jsou rovná (resp. přirozeně prohnutá), břišní svalstvo je zpevněné. 

Ve spodní pozici je v kolenou úhel 90 °. 

Koleno přední nohy by nemělo přesahovat špičku. 

V základní pozici nepropínáme nohy v kolenou. 

Koleno se nedotýká země – pohyb zastavujeme těsně nad zemí. 
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          Fotografie 7 

7. cvik skater jumper  

 

Zapojené svaly při provádění cviku explozivní výskok  

Zapojují se zejména stehenní a hýžďové svaly. Především o kvadricepsy a krejčovský 

sval. Z hýžďových svalů pracuje hlavně velký sval hýžďový.  Při cviku se také zapojuje 

trojhlavý sval lýtkový 

Postup provedení základního cviku  

Záda jsou rovná (resp. přirozeně prohnutá), břišní svalstvo je zpevněné. 

Ve spodní pozici je v kolenou úhel 90 °. 

Koleno přední nohy by nemělo přesahovat špičku. 

V základní pozici nepropínáme nohy v kolenou. 

Koleno se nedotýká země – pohyb zastavujeme těsně nad zem. 



XIV 

 

 

  

          Fotografie 8 

8. cvik running lunge  

 

Zapojené svaly při provádění cviku explozivní výskok  

Zapojují se zejména stehenní a hýžďové svaly.  Především o kvadricepsy a krejčovský 

sval.  Z hýžďových svalů pracuje hlavně velký sval hýžďový.  Při cviku se také zapojuje 

trojhlavý sval lýtkový. 

 

Postup provedení základního cviku  

Záda jsou rovná (resp. přirozeně prohnutá), břišní svalstvo je zpevněné. 

Ve spodní pozici je v kolenou úhel 90 °. 

Koleno přední nohy by nemělo přesahovat špičku. 

V základní pozici nepropínáme nohy v kolenou. 

Koleno se nedotýká země – pohyb zastavujeme těsně nad zemí. 
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          Fotografie 9 

9. cvik výskoky přes kužel s medicinbalem 

 

Zapojené svaly při provádění cviku 

Zapojují se zejména stehenní a hýžďové svaly.  Především o kvadricepsy a krejčovský 

sval.  Z hýžďových svalů pracuje hlavně velký sval hýžďový.  Při cviku se také zapojuje 

trojhlavý sval lýtkový. 

 

Postup provedení základního cviku 

Záda jsou rovná (resp. přirozeně prohnutá), břišní svalstvo je zpevněné. 

Ve spodní pozici je v kolenou úhel 90 °. 

Kolena nohy tlačíme co nejvíce nahoru.  

V základní pozici mírné pokrčení nohou v kolenou. 

Pohyb zastavujeme těsně nad zemí. 
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          Fotografie 10 

    

          Fotografie 11 
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          Fotografie 12 

10. cvik přeskoky přes překážky jednonož,obounož 

 

 Zapojené svaly při provádění cviku 

Zapojují se zejména stehenní a hýžďové svaly. Především o kvadricepsy a krejčovský 

sval. Z hýžďových svalů pracuje hlavně velký sval hýžďový. Při cviku se také zapojuje 

trojhlavý sval lýtkový 

 

Postup provedení základního cviku 

Stoj na levé noze pravou zanožit. 

Záda jsou rovná (resp. přirozeně prohnutá), břišní svalstvo je zpevněné. 

Ve spodní pozici je v kolenou úhel 90 °. 

Kolena tlačíme co nejvíce nahoru. 

V základní pozici mírné pokrčení nohou v kolenou. 
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          Fotografie 13 

   

          Fotografie 14 
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11. cvik skok do dálky  

Zapojené svaly při provádění cviku 

Zapojují se zejména stehenní a hýžďové svaly. Především o kvadricepsy a krejčovský 

sval.  Z hýžďových svalů pracuje hlavně velký sval hýžďový.  Při cviku se také zapojuje 

trojhlavý sval lýtkový 

 

Postup provedení základního cviku 

Stoj roznožný na úrovni ramen 

Záda jsou rovná (resp. přirozeně prohnutá),  

břišní svalstvo je zpevněné 

Kolena nohy tlačíme co nejvíce nahoru  

V základní pozici mírné pokrčení nohou v kolenou 

Pohyb zastavujeme těsně nad zemí 

 

 

        

Charakteristika soubouru mela jsme 14 dorostencu které jsou pomic randomizaci ozdeli na 
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dve skupiny ve vysledich v jakym byli veku   Fotografie 15 

12. Cvik výskoky na bednu jednonož, obounož 

 

 Zapojené svaly při provádění cviku 

Zapojují se zejména stehenní a hýžďové svaly Především o kvadricepsy a krejčovský 

sval. Z hýžďových svalů pracuje hlavně velký sval hýžďový.  Při cviku se také zapojuje 

trojhlavý sval lýtkový. 

 

Postup provedení základního cviku 

Záda jsou rovná (resp. přirozeně prohnutá), břišní svalstvo je zpevněné. 

Kolena nohy tlačíme co nejvíce nahoru. 

V základní pozici mírné pokrčení nohou v kolenou. 

Pohyb-zastavujeme těsně nad švédskou bednou. 

                          

   

          Fotografie 16 
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          Fotografie 17 

 

Příloha 6. Objem Tréninkové jednotky  

 

Tréninkové jednotky-rozvoj odrazové síly dolních končetin pomocí metod 

(kontrastní, rychlostní, plyometrické) 

Délka experimentálního tréninku: 

Vždy se pohybuje mezi 25 min až 35 min a je zařazena na začátku házenkářské tréninkové 

jednotky. 

Pomůcky. Při trénincích je využíváno ruzných pomůcek. 

 (Švihadla, kužely, překážky,osy,činky,kettlebell, lavičky, balanční pomůcky bedna, stepery.) 

Prostředí. v posilovně nebo v tělocvičně 
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Kontrastní metoda v posilovně, I. tréninková jednotka 

Název cviku Počet 

opakování 

Počet sérií Hmotnost (v kg) Délka 

odpočinku 

Mrtvý tah 6 opak. 3 série 50 % 2 minuty 

Kettlebell 6 opak. 3 série. 30% 1,5 minuty 

Dřepy s osou 6 opak. 3 série 50% 2 minuty 

Vertikální 

výskok 

5 opak 3 série 0% 1,5 minuty 

Výpady vzad 

P/L 

6 opak. P/L 3 série 50% 2 minuty 

Výpady vpřed 

P/L 

6 opak. P/L 3 série 0% 1,5 minuty 

 

 

Rychlostní metoda v tělocvičně, II. tréninková jednotka 

Název cviku Počet 

opakování 

Počet sérii Hmotnost (v kg) Délka 

odpočinku 

Running lunge 6 opak. 3 série Vlastní váha 2 minuty 

Split jump hulky 6 opak. 3 série Vlastní váha 2 minuty 

Skater jump 6 opak. 3 série Vlastní váha 2 minuty 
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Plyometrícká metoda v tělocvičně, III. tréninková jednotka  

Název cviku Počet 

opakování 

Počet serii Velikost 

odrazu/odporu 

Délka 

odpočinku 

Seskok z lavičky 

okamžitý výskok na 

bednu 

6 opak. 3 série 75 cm 2 minuty 

Seskok z lavičky 

okamžitý skok co 

nejdále do dálky  

6 opak. 3 série 240 cm 2 minuty  

Přeskoky přes 

překážky obounož 

6 opak. 3 série 60 cm 2 minuty 

Přeskoky přes 

překážky jednonož 

P/L 

6 opak. 3 série 30 cm 2 minuty 

Seskok z lavičky 

okamžitý výskok na 

bednu jednonož P/L  

6 opak. 2 série 35 cm 2 minuty 

Přeskoky přes kužel 

s medicinbalem 

(skoky dozadu, 

dopředu, do stran, 

výskoky nahoru) 

6 opak 

6 opak. 

8 opak. 

3 serie 2 kg 2 minuty 
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IV. tréninková jednotka 

Název cviku Počet 

opakování 

Počet sérií Hmotnost (v kg) Délka 

odpočinku 

Mrtvý tah 6 opak. 3 série 55 % 2 minuty 

Kettlebell 6 opak. 3 série 30% 1,5 minuty 

Dřepy s osou 6 opak. 3 série 55% 2 minuty 

Vertikální 

výskok 

5 opak 3 série 0% 1,5 minuty 

Výpady vzad 

P/L 

6 opak. P/L 3 série 55% 2 minuty 

Výpady vpřed 

P/L 

6 opak. P/L 3 série 0% 1,5 minuty 

 

V. tréninková jednotka 

Název cviku Počet 

opakování 

Počet sérii Hmotnost (v 

kg) 

Délka 

odpočinku 

Running lunge 6 opak. 3 série Vlastní váha 2 minuty 

Split jump 

hulky 

6 opak. 3 série Vlastní váha 2 minuty 

Skater jump 6 opak. 3 série Vlastní váha 2 minuty 
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VI. tréninková jednotka  

Název cviku Počet 

opakování 

Počet sérií Velikost 

odrazu/odporu 

Délka 

odpočinku 

Seskok z lavičky 

okamžitý výskok 

na bednu 

6 opak. 3 série 75 cm 2 minuty 

Seskok z lavičky 

okamžitý skok co 

nejdále do dálky  

6 opak. 3 série 240 cm 2 minuty  

Přeskoky přes 

překážky obounož 

6 opak. 3 série. 60 cm 2 minuty 

Přeskoky přes 

překážky jednonož 

P/L 

6 opak. 3 série 30 cm 2 minuty 

Skok z místa co 

nejdále do dálky 

obounož,jednonož 

P/L 

6 opak. 2 série 35 cm 2 minuty 

Přeskoky přes 

kužel 

s medicinbalem 

(skoky dozadu, 

dopředu, do stran, 

výskoky nahoru) 

6 opak 

6 opak. 

8 opak. 

3 série 2 kg 2 minuty 
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VII. tréninková jednotka  

Název cviku Počet 

opakování 

Počet sérii Hmotnost (v kg) Délka 

odpočinku 

Mrtvý tah 6 opak. 3 série 60 % 2 minuty 

Kettlebell 6 opak. 3 série. 30% 1,5 minuty 

Dřepy s osou 6 opak. 3 série 60% 2 minuty 

Vertikální 

výskok 

5 opak 3 série 0% 1,5 minuty 

Výpady vzad 

P/L 

6 opak.P/L 3 série 60% 2 minuty 

Výpady vpřed 

P/L 

6 opak.P/L 3 série 0% 1,5 minuty 

 

VIII. tréninková jednotka 

Název cviku Počet 

opakování 

Počet sérii Hmotnost (v 

kg) 

Délka 

odpočinku 

Running lunge 8 opak. 3 série Vlastní váha 2 minuty 

Split jump 

hulky 

8 opak. 3 série Vlastní váha 2 minuty 

Skater jump 8 opak. 3 série Vlastní váha 2 minuty 
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IX. tréninková jednotka  

Název cviku Počet 

opakování 

Počet sérii Velikost 

odrazu/odporu 

Délka 

odpočinku 

Seskok z lavičky 

okamžitý výskok 

na bednu 

8 opak. 3 série 75 cm 2 minuty 

Seskok z lavičky 

okamžitý skok co 

nejdále do dálky  

8 opak. 3 série 240 cm 2. minuty  

Přeskoky přes 

překážky obounož 

8 opak. 3 série. 60 cm 2. minuty 

Přeskoky přes 

překážky jednonož 

P/L 

8 opak. 3 série 30 cm 2 minuty 

Seskok z lavičky 

okamžitý výskok 

na bednu jednonož 

P/L  

8 opak. 2 série  35 cm 2 minuty 

Přeskoky přes 

kužel 

s medicinbalem 

(skoky 

dozadu,dopředu,do 

stran, výskoky 

nahoru) 

8 opak 

8 opak 

10 opak. 

3 série 3 kg 2 minuty 
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X. tréninková jednotka  

Název cviku Počet 

opakování 

Počet sérii Hmotnost( 

v kg) 

Délka 

odpočinku 

Mrtvý tah 6 opak. 3 série 65 % 2 minuty 

Kettlebell 6 opak. 3 série. 30% 2 minuty 

Dřepy s osou 6 opak. 3 série 65% 2 minuty 

Vertikální 

výskok 

5 opak 3 série 0% 2 minuty 

Výpady 

vzadP/L 

6 opak.P/L 3 série 65% 2 minuty 

Výpady 

vpředP/L 

6 opak.P/L 3 série 0% 2 minuty 

 

 

XI. tréninková jednotka 

Název cviku Počet 

opakování 

Počet sérii Hmotnost (v 

kg) 

Délka 

odpočinku 

Running lunge 6 opak. 4 serie Vlastní váha 2 minuty 

Split jump 

hulky 

6 opak. 4 série Vlastní váha 2 minuty 

Skater jump 6 opak. 4 série Vlastní váha 2 minuty 
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XII. tréninková jednotka  

Název cviku Počet 

opakování 

Počet sérii Velikost 

odrazu/odporu 

Délka 

odpočinku 

Seskok z lavičky 

okamžitý výskok 

na bednu 

6 opak. 4 série 75 cm 2 minuty 

Seskok z lavičky 

okamžitý skok co 

nejdále do dálky  

6 opak. 4 série 240 cm 2 minuty  

Přeskoky přes 

překážky obounož 

6 opak. 4 série. 60 cm 2 minuty 

Přeskoky přes 

překážky jednonož 

P/L 

6 opak. 4 série 30 cm 2 minuty 

Skok z místa co 

nejdále do dálky 

obounož,jednonož 

P/L 

6 opak. 4 série 35 cm 2 minuty 

Přeskoky přes 

kužel 

s medicinbalem 

(skoky dozadu, 

dopředu, do stran, 

výskoky nahoru) 

6 opak 

6 opak. 

8.opak. 

4 série 3 kg 2 minuty 
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XIII. Tréninková jednotka  

Název cviku Počet 

opakování 

Počet sérii Hmotnost( 

v kg) 

Délka 

odpočinku 

Mrtvý tah 6 opak. 3.série 70 % 2 minuty 

Kettlebell 6 opak. 3 série 30% 2 minuty 

Dřepy s osou 6 opak. 3 série 70% 2 minuty 

Vertikální 

výskok 

6 opak 3 série 0% 2 minuty 

Výpady vzad 

P/L 

6 opak.P/L 3 série 70% 2 minuty 

Výpady vpřed 

P/L 

6 opak.P/L 3 série 0% 2 minuty 

 

XIV. Tréninková jednotka  

Název cviku Počet 

opakování 

Počet sérii Hmotnost (v 

kg) 

Délka 

odpočinku 

Running lunge 10 opak. 3 serie Vlastní váha 2 minuty 

Split jump 

hulky 

10 opak. 3 série Vlastní váha 2 minuty 

Skater jump 10 opak. 3 série Vlastní váha 2 minuty 
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XV. Tréninková jednotka  

Název cviku Počet 

opakování 

Počet sérii Velikost 

odrazu/odporu 

Délka 

odpočinku 

Seskok z lavičky 

okamžitý výskok 

na bednu 

8.opak. 3.serie 75 cm 2 minuty 

Seskok z lavičky 

okamžitý skok co 

nejdále do dálky  

8.opak. 3.série 240 cm 2 minuty  

Přeskoky přes 

překážky obounož 

8 opak. 3 série. 60 cm 2 minuty 

Přeskoky přes 

překážky jednonož 

P/L 

8 opak. 3 série 30 cm 2 minuty 

Seskok z lavičky 

okamžitý výskok 

na bednu jednonož 

P/L  

8 opak. 2 série 35 cm 2 minuty 

Přeskoky přes 

kužel 

s medicinbalem 

(skoky dozadu, 

dopředu, do stran, 

výskoky nahoru) 

8 opak. 

8 opak. 

10 opak. 

3 série 5 kg 2 minuty 
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XVI. Tréninková jednotka  

Název cviku Počet 

opakování 

Počet sérii Hmotnost(v kg) Délka 

odpočinku 

Mrtvý tah 6 opak. 3 série 75 % 2 minuty 

Kettlebell 6 opak. 3 série. 30% 2 minuty 

Dřepy s osou 6 opak. 3 série 75% 2 minuty 

Vertikální 

výskok 

5 opak 3 série 0% 2 minuty 

Výpady 

vzadP/L 

6 opak.P/L 3 série 75% 2 minuty 

Výpady 

vpředP/L 

6 opak.P/L 3  série 0% 2 minuty 

 

 

XVII. Tréninková jednotka 

Název cviku Počet 

opakování 

Počet sérii Hmotnost (v 

kg) 

Délka 

odpočinku 

Running lunge 8 opak. 4 série Vlastní váha 2 minuty 

Split jump 

hulky 

8 opak. 4 série Vlastní váha 2 minuty 

Skater jump 8 opak. 4 série Vlastní váha 2 minuty 

 

 

 

 



XXXIII 

 

XVIII. Tréninková jednotka  

Název cviku Počet 

opakování 

Počet sérii Velikost 

odrazu/odporu 

Délka 

odpočinku 

Seskok z lavičky 

okamžitý výskok 

na bednu 

10 opak. 3 série 75 cm 2 minuty 

Seskok z lavičky 

okamžitý skok co 

nejdále do dálky  

10 opak. 3 série 240 cm 2 minuty 

Přeskoky přes 

překážky obounož 

10 opak. 3 série. 60 cm 2 minuty 

Přeskoky přes 

překážky jednonož 

P/L 

10 opak. 3 série 30 cm 2 minuty 

Skok z místa co 

nejdále do dálky 

obounož,jednonož 

P/L 

10 opak. 2 série 35 cm 2 minuty 

Přeskoky přes 

kužel 

s medicinbalem 

(skoky dozadu, 

dopředu, do stran, 

výskoky nahoru) 

10 opak 

10 opak. 

12 opak. 

3 série 5 kg 2 minuty 
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Příloha 6. Kompletní výsledky  

 

Kompletní výsledky experimentální skupiny – Skok z místa  

Kompletní výsledky experimentální skupiny – Vertikální výskok  

Kompletní výsledky experimentální skupiny – Pětiskok  

Kompletní výsledky experimentální skupiny – Tři odrazy po pravé noze  

Kompletní výsledky experimentální skupiny – Tři odrazy po levé noze  

Kompletní výsledky kontrolní skupiny – Skok z místa  

Kompletní výsledky kontrolní skupiny – Vertikální výskok  

Kompletní výsledky kontrolní skupiny – Pětiskok  

Kompletní výsledky kontrolní skupiny – Tři odrazy po pravé noze  

Kompletní výsledky kontrolní skupiny – Tři odrazy po levé noze 

 

 

 

 

 

 

 


