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ABSTRAKT 

Název: Vztah vybraných motorických testů k výkonu v běhu na 100m 

Cíle práce: Cílem této práce bylo stanovit si takové motorické testy, které by nejvíce 

odpovídaly vztahu k běhu na 100 m a pokusit se přispět k objasnění vzájemného 

vztahu mezi záměrně vybranými motorickými testy a výkonem ve sprintu na 100 m 

u záměrně vybrané sprinterské skupiny, otestovat sprinterskou skupinu a její 

výsledky analyzovat. 

Metoda: Podstatou práce bylo terénní testování na atletickém stadionu a kontrolní 

starty na atletických závodech. Testovací soubor tvořilo 13 sprinterů. Záměrně 

vybrané testy byly následující: akcelerační test 30 m z polovysokého startu, test 

maximální rychlosti 30 m letmo, test rychlostní vytrvalosti 150 m z polovysokého 

startu, test výbušné síly dolních končetin skok daleký z místa a test odrazové síly 

dolních končetin desetiskok z místa střídnonož. Ke zjištění vztahovosti k běhu na 100 m 

byl u všech testů vypočítán korelační koeficient a Spearmanův koeficient pořadové 

korelace. U běžeckých testů jsme dále s předpokladem vysoké korelace vypočítali 

i regresní rovnici umožňující predikci výkonu. 

Výsledky: Zde jsme popsali závislost jednotlivých motorických testů na vybrané 

disciplíně a u běžeckých testů jsme doplnili predikci výkonu. Korelační závislost byla 

zjištěna u všech sledovaných motorických testů. Nejvíce koreloval s výkonem v běhu 

na 100 m u mužů i u žen test maximální rychlosti 30 m letmo, u mužů pak bylo další 

pořadí test rychlostní vytrvalosti 150 m z polovysokého startu a akcelerační test 30 m 

z polovysokého startu. U žen více koreloval akcelerační test 30m z polovysokého startu 

následovaný testem rychlostní vytrvalosti 150m z polovysokého startu. U skokanských 

testů jsme zjistili nižší korelace. U všech běžeckých testů se tak potvrdila větší 

vztahovost k výkonu v běhu na 100 m než u testů skokanských. 

Klíčová slova: atletika, sprint, testování, motorický test, korelace, predikce výkonu 
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ABSTRACT 

Title: The relation of chocen motoric tests to achievement in a 1 00 m sprint 

Objective of the work: The objective of this work was to determine such motoric tests, 

as would mostly reflected the relation to the 100 m sprint and try to contribute 

to explanation of a reciprocal relation between purposedly chosen motoric tests 

and the achievement in 100 m sprint at purposedly chocen sprinter group, test a sprinter 

group and analyse iť s results. 

Method: The part of this studies was direct testing on athletic stadium and control races 

during athletic tournament. The test group was represented by 13 sprinters. Purposely 

chosen tests was following: 30 m acceleration test started with stand-up start, flying 

30 m speed test, 150 m endurance test started with stand-up start, the test of explosive 

power of lower limb - standing long jump test and the test of the taking-off force 

of lower limb - standing long decajump test. To be able to find the relation to 100m 

sprint was counted correlation coefficient and Spearmans rank correlation coefficient 

of all tests. We also counted in the sprinting tests the regression quadratic enabling 

the prediction of an achievement with the anticipation of high correlation. 

Results: We are described here the dependence of individua! motoric tests on chosen 

discipline and completed the prediction of achievement in the sprinting tests. 

The correlation dependence was detected in all tested motoric tests. lt was mostly 

correlated with an achievement in a 100 m sprint in men's and also women's category 

flying 30 m speed test, the next men's sequence was 150 m endurance test started 

with stand-up start and 30 m acceleration test started with stand-up start. In the women 

category was more correlated 30m acceleration test started with stand-up start followed 

by 150m endurance test started with stand-up start. We have found lower correlation 

during jumping tests. It was confirmed the higher relation during all sprinting tests 

to the achievement in a 100 m sprint than in jumping-tests. 

Key words: athletics, sprint, testing, motoric test, correlation, prediction 

of achievement 
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1. ÚVOD 

V diplomové práci jsme se obecně zabývali kondiční složkou sprinterského 

atletického tréninku - přesněji jsme se zaměřili na oblast rychlostních schopností. 

Problém rozvoje rychlosti, ať už jednotlivého pohybu nebo rychlosti komplexního 

pohybového projevu je ve sportovní přípravě prakticky každého sportu velmi 

důležitý. Myslíme si, že není důležitá kvantita těchto rychlostních tréninkových 

jednotek, ale je důležité soustředění se na ta rychlostní cvičení, provádění 

rychlostních cvičení s maximální intenzitou (kvalita provedení) a jejich správné 

načasování do procesu tréninku, kdy a v jaké formě rychlostní schopnosti rozvíjet 

či je udržovat. 

Problematika rozvoJe rychlostních schopností patří u sprinterských disciplín 

v atletice k hlavním úkolům trenéra, potažmo sprintera a z hlediska celkového pohledu 

na výkon je to jeho nejdůležitější součást. Pro trenéra i jeho svěřence je důležité stále 

a přesně vědět, jaká je úroveň rychlostních schopností v jednotlivých etapách 

tréninkového cyklu. V přípravném období, kdy nejsou pro atlety žádné závodní starty, 

slouží k tomuto účelu motorické testování, které se tak stává důležitým prostředkem 

sportovní diagnostiky. 

Tato práce by měla napovědět, co vše nám může motorické testování ve sprintech 

v atletice přinést a jaká je vlastně validita (platnost, zda test měří, co měřit má) 

a reliabilita (spolehlivost) jednotlivých testů, který test nám přesně o čem vypovídá, 

tedy vztah vybraných motorických testů k dané disciplíně. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1. Struktura výkonu 

Sportovní výkon podle Dovalila (2002) interpretujeme jako vymezený systém 

činitelů (faktorů), který má určité zákonité uspořádání a propojení sítí vzájemných 

vztahů. Jednotlivé faktory chápeme jako relativně samostatné součásti sportovních 

výkonů. Výkon ovlivňují především tyto faktory: 

• somatické - zahrnují konstituční znaky jedince, vztahující se k příslušnému 

sportovnímu výkonu, 

• kondiční - soubor pohybových schopností (rychlostní, vytrvalostní, silové 

a koordinační), 

• techniky - souvisí se specifickými sportovními dovednostmi a jejich 

technickým provedením, 

• taktiky- je součástí tvořivého jednání sportovce, 

• psychiky- zahrnuje emoční a motivační procesy. 

Obrázek 1 

Sportovní výkon a jeho možné faktory podle Grossera a Zintla (1994) 

Koordinační Pohybové 

/ .____ __ T_E_C-..H_N_IKA ___ __, ~ 
.-----------=------. 

schopnosti dovednosti 

Motivace, emoce, vůle 

PSYCHIKA 

Senzomotorické, 
kognitivní, taktické schop. v 

TAKTIKA 

'\. 

Vytrvalost Silová vytrvalost 

SPORTOVNÍ 

VÝKON 

KONDICE 

Talent, konstituce, zdraví 
/1-----------l 

OBECNÉ 

Soutěž, prostředí, 

~ 
rodina, povolání, trenér 

VNĚJŠÍ 

tl 

Maximální síla Rychlost Flexibilita 
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Struktura sportovm'ho výkonu je tvořena mnohačetnou množinou různých faktorů 

a celou škálou jejich vzájemných vztahů a vazeb. Znalost činitelů sportovního výkonu 

je nezbytným předpokladem pro plánování, regulaci, řízení a realizaci sportovm'ho 

tréninku. Jinými činiteli je samozřejmě determinován sportovní výkon atleta a jinými 

sportovní výkon plavce. 

Jeden z nejdůležitějších faktorů pro atleta-sprintera je kondiční příprava, 

která se primárně zaměřuje na ovlivnění pohybových schopností sportovce. Rychlost je 

pak pro sprintera ta nejdůležitější pohybová schopnost. 

2.2. Rychlostní schopnosti 

Rychlost se nejčastěji spojuje s pohybovými činnostmi krátkodobého trvání -

zatížení maximálně 15 - 20 s, které sportovec provádí individuálně nejvyšší 

rychlostí, to znamená v co nejkratším čase. Základní mechanickou charakteristikou 

je dráha za čas. Jedná se o pohybové činnosti nebo pohyby jen s malým odporem 

nebo úplně bez vnějšího odporu, konané s maximálním úsilím, vyžadují vysokou 

koncentraci volního úsilí. Jsou charakteristické nejvyšší intenzitou, a proto jsou 

energeticky podmíněny funkcí ATP-CP (adenosintrifosfát-kreatinfosfát - anaerobní 

laktátový systém) sytému. Rychlé pohybové činnosti s větším odporem se již 

považují za projev výbušné síly (Dovalil 1992). 

Druhy rychlostních schopností 

Při vymezení rychlostních schopností je třeba rozlišovat: 

• rychlost jednotlivého pohybu Gednorázový pohyb nohou, paží, částí těla), 

označujeme jí jako rychlost acyklickou, 

• rychlost komplexního pohybového projevu - složitá rychlost, frekvence, 

akcelerace, rychlost se změnou směru - nejčastěji se s ní setkáváme v podobě 

rychlosti lokomoce, 

• rychlost reakce (daná dobou reakce na určitý signál). 

Z hlediska pohybového úkolu se může jednat o rychlost běžeckou, herní atd. 

Ve většině disciplín se tyto druhy rychlosti kombinují, ale vzájemně jsou relativně 

nezávislé, což je třeba chápat tak, že existují jedinci s například vynikající dobou 

reakce, ale v rychlosti jednotlivých pohybů či ve frekvenci jsou pomalejší. Musíme 
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vědět, že rozvíjením jedné složky rychlosti se automaticky nerozvíjí ostatní složky. 

To je jeden z hlavních důvodů, proč hovoříme o rychlostních schopnostech a nikoli 

o rychlosti jako takové (Choutka, Dovalil1991). 

Tabulka 1 

Rozdělení rychlostních schopností (Čelikovský 1990) 

Napodněty: 

-vizuální 
-sluchové 
-dotykové 

Reakční 

Při odpovědi: 

-jednoduché 
-složité 

Rychlost jednotlivého pohybu 

Rychlostní schopnosti 

Akčně-realizační 

Při jednorázovém 
provedení 

Při opakovaném 
provedení 

_____.,. frekvenční schopnost 
-jednoduchého (elementárního) pohybu 
- komplexního pohybového aktu 

Tato rychlost souvisí ve sportu většinou s překonáváním většího nebo 

menšího odporu, úzce se dotýká rozvoje rychlé a výbušné síly, uplatňují se zde proto 

cvičení i této oblasti a cvičení další, při nichž jsou vytvářeny a kontrolovány 

podmínky provedení pohybů hraniční rychlosti. 

Rychlost komplexního pohybového projevu 

Složitá pohybová rychlost se v mnoha sportech velmi úzce spOJUJe 

s technickou a taktickou stránkou pohybové činnosti. Například ve sportovních 

hrách samotná rychlost lokomoce a reakce ještě nezabezpečují jejich potřebnou 

transformaci v podmínkách hry. Do složité pohybové rychlosti se totiž významně 

promítá úroveň taktických znalostí a zkušeností atd. Pro její rozvoj platí určité 

metodické principy, které se v těchto případech navíc spojují s nácvikem, 

to znamená, že příslušné pohyby a činnosti jsou organizovány a motivovány 

v takových podmínkách, které platí pro rozvoj rychlosti obecně a současně 
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odpovídají požadavkům technické a taktické přípravy (například efektivita, 

pozornost, včasnost). 

Rychlost lokomoce - je schopnost co nejrychleji překonat vzdálenost nebo 

přemísťovat se v prostoru - patří mezi nejčastější požadavky a podmínky mnoha 

sportoVIÚch výkonů. Jedná se tedy o rychlost víceméně komplexního pohybového 

projevu, jehož dílčí složky představují: 

• schopnost akcelerace, 

• schopnost maximální frekvence pohybů, 

• schopnost rychlé změny směru. 

Přestože i tyto dílčí schopnosti musíme považovat spíše za relativně nezávislé, 

jako celek jsou funkčně všechny určovány řadou společných faktorů, jako například 

rychlostí nervových procesů, rychlostí svalových kontrakcí a relaxací a jejich 

koordinací. Z toho vyplývají konkrétní výsledky a poznatky a na nich založená 

obecná doporučení, které vymezují podmínky a podněty, za nichž dochází k rozvoji 

rychlostních schopností. Příklad: rychlost frekvence je určována takzvanou vnitřní 

rychlostí nervové a svalové tkáně a přesností nervosvalové koordinace, tj. rychlostí 

střídání podráždění a útlumu příslušných nervových center (Dintiman, Ward, 

Tellez 1998). Každý cyklický pohyb je zajišťován kontrakcí odpovídajících 

svalových skupin při současné relaxaci antagonistů. Při mírném tempu se tyto 

procesy uskutečňují poměrně přesně a bez problémů. Uvolňování svalu však probíhá 

o něco pomaleji než jeho kontrakce, při zvýšení frekvence pohybů proto dochází 

v určitém okamžiku až k překrývání napětí agonistů a antagonistů. To všechno vede 

k rychlostnímu napětí svalů, pohyb se stává křečovitý, frekvenci už nejde dále 

zvyšovat a někdy je i velmi složité jí nadále udržet. 

Při tréninku rychlosti lokomoce má rozhodující význam stimulace 

odpovídajícím rychlostním zatížením. Postup při aplikaci zatížení tohoto typu 

se někdy označuje podle optimálních intervalů odpočinku jako opakovací metoda. 

Rychlost reakce 

Je určovaná dobou reakce mezi podnětem a zahájením pohybu, je v mnoha 

sportech součástí úspěšného řešení úkolu. 

Rozlišujeme jednoduchou reakci (odpověď znám}m naučeným způsobem, 

typickým př11dadem je třeba sprinterský start, výstřel z pistole) a složitou reakci 

(odpověď složitějším pohybem spojeným většinou s výběrem potřebné odpovědi 
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z několika možností - podle situace, jedná se o činnosti partnera či spoluhráče, 

ale i soupeře atd.). Doba reakce se skládá z několika částí: 

• aferentní (vnímání podnětu), 

• centrální (průchod signálu nervovými drahami a zpracování informace 

a programování odpovědi), 

• eferentní (přenos povelu do činných svalů). 

Časově nejdelší úsek připadá na průchod vzruchu nervovými dráhami 

a na děje v centrálním nervovém systému. 

Reakční doba závisí i na osobnosti sprintera, na jeho aktuální aktivační úrovni 

CNS, na stavu trénovanosti a tréninku, s nástupem a rozvojem únavy se prodlužuje. 

Reakční doba zahrnuje dobu převodu podráždění z receptoru na efektor, což je 

konkrétně doba pohybové odpovědi na podnět různé kvality. 

Reakční rychlost nebo reakční schopnosti při atletickém startu jsou jen nepatmě 

trénovatelné. Prakticky se jedná jen o zlepšení o setiny, zřídka o desetiny sekundy. 

Čas od vzniku dráždění do reakce na akustický signál (výstřel při startu) bývá asi 

od O, 17 do 0,20 sekundy u netrénovaných lidí, ale 0,05 až 0,07 sekundy u nejlepších 

světových sprinterů. 

2.3. Charakteristika běhu na 100m 

Sprint na 100 m patří do skupiny tělesných cvičení, které jsou vykonávány 

krátkodobě s maximální intenzitou. Cílem sprintera je absolvovat závodní trať 

v co nejkratším čase. 

Pohybová struktura sprintu má cyklický charakter, po technické stránce je sprint 

velmi náročný z toho hlediska, že pohyby jsou prováděny maximální rychlostí. Veškerá 

pozornost sprintera má být soustředěna na vyvinutí maximálru'ho úsilí a nikoli 

na technické provedení pohybu. Proto pohybové návyky musí být plně 

zautomatizované. 

Rychlost je ve sprintu dána délkou a frekvencí kroku. Proto klade sprint 

požadavky na sílu a rychlost a bývá nazýván jako rychlostně-silová disciplína. Postupný 

rozvoj těchto dvou pohybových vlastností v těsné souvislosti je pro trénink sprintera 

charakteristický (Vacula 1983). Udržet však maximální rychlost po dobu celého závodu 

znamená mít značnou zásobu speciální rychlostní vytrvalosti. 
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2.3.1. Struktura sprinterského výkonu 

Sprinterský výkon je proJevem několika rychlostně silových schopností, 

mezi nimiž není přímý vztah: reakční rychlosti, akcelerační rychlosti (O - 50 m), 

maximální rychlosti (50 - 80 m) a rychlostní vytrvalosti (80 - 100 m). Klíčovou 

sprinterskou pohybovou schopností je maximální rychlost, ale u 1OOm sprintu má 

vysoký podíl na výkonu i akcelerační rychlost, tvoří asi 1/3 výkonu. Maximální rychlost 

je komplexní schopnost závislá na pohyblivosti nervové soustavy, její schopnosti rychle 

střídat podráždění a útlum (souvisí především s frekvencí pohybu), svalovou kontrakci 

a relaxaci, dále na schopnosti vnitrosvalové koordinace, svalové pružnosti a rozsahu 

kloubní pohyblivosti (Dostál 1985). 

Z biomechanického hlediska závisí maximální rychlost na optimálním vztahu 

mezi délkou a frekvencí kroku. 

Tréninkem lze zvýšit úroveň akcelerační rychlosti (především rozvojem silových 

schopností) a zejména rychlostní vytrvalosti (rozvojem anaerobní vytrvalosti). 

Strukturu sportovního výkonu ve sprintu ale tvoří i všechny vlastnosti, 

schopnosti, dovednosti, tělesné znaky, funkce, vědomosti, psychika apod. související 

se samotným sprinterem. Neexistuje ale optimální tělesný prototyp sprintera. Z hlediska 

somatotypu se podle Dostála (1985) považuje jako nejvhodnější pro sprint na 100 m 

mezomorf. Podle Hlíny (2002) rozlišujeme faktory, které tvoří strukturu sportovru'ho 

výkonu v běhu na 100 m. Jsou to faktory: somatické, genetické, psychologické, 

kondiční, technické, taktické, materiální a sociální. 

1) Somatické faktory - Dlouhodobým působením je možné některé znaky tělesné 

stavby sprinterů, jako je tělesná hmotnost, procento tuku, aktivní tělesná hmota 

a podobně změnit. 

Pokud jde o věkové předpoklady pro dosažení vrcholové výkonnosti, není 

u sprintu jednoznačná odpověď. Věkový průměr pro vrcholnou výkonnost se ale 

nachází mezi 22 - 26 lety. 

Tělesná výška také není u hladkého sprintu rozhodující činitel. 

Mezi nejrychlejšími závodníky se objevují závodníci s tělesnou výškou 

od 155 cm až k 200 cm. 

Tělesná hmotnost je pro sprintery významným faktorem, musí ale být 

v souladu s tělesnou výškou. 
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2) Genetické faktory - Rychlostní schopnosti jsou významně podmíněny 

genetickými předpoklady jedince. Pro sprintery je významné, mají-li větší počet 

rychlých vláken ve svalech, neboť ta jsou více využívána při krátkodobém 

rychlostním zatížení. Proto se u sprinterů nachází menší procentuální zastoupení 

pomalých vláken. 

3) Osobnostní faktory- Základními vlastnostmi sprintera by měli být cílevědomost, 

systematičnost, osobní zainteresovanost a schopnost koncentrace. Vrcholný 

výkon vyžaduje vysokou odolnost na psychickou zátěž, soustředění, bojovnost i 

určitou agresivitu. 

4) Kondiční faktor - Zde jsou nejdůležitější tyto pohybové schopnosti: rychlost, 

rychlostní vytrvalost, explozivní síla a koordinace. 

5) Faktor techniky - Sprinter na 100 m má tři základní technické úkoly, které mají 

pro výkon významný vliv. Před startem musí zaujmout optimální startovní 

polohu "pozor". Při startovním výběhu musí zvládnout šlapavý způsob běhu 

a optimálně sladit zvyšování frekvence kroků a postupné prodlužování kroku. 

Zbývající trať pak absolvovat švihovým způsobem běhu, při kterém má 

pohybová struktura běhu cyklický charakter s téměř stabilní délkou i frekvencí 

kroků. 

6) Faktor taktiky - Taktická příprava by měla směřovat k rozvoji tvůrčího myšlení 

závodru'ka, k osvojení a prohloubení vědomostí a zvládání různých závodních 

situací (špatné podmínky pro rozcvičení, posun časového programu, klimatické 

a geofyzikální podmínky, nezdařené starty soupeřů). Taktická příprava začíná již 

rozcvičením před závodem. 

7) Materiální faktory - Na zvyšování sportovní výkonnosti se podílí i kvalita 

sportovního nářadí (startovní bloky), kvalita tréninkových a závodních prostorů 

(tartanová dráha, elektrické měřící zařízení) i sportovm'ho vybavení (především 

tretry). Důležité je i fmanční zajištění tréninkové i závodní činnosti atleta. 

Čím vyšší je sportovní výkonnost, tím kvalitnější materiální podmínky 

sportovec potřebuje. 

8) Sociální faktory - Podpora rodičů, přátel, nejvýznamnější roli zde má trenér, 

který ovlivňuje i zajišťuje rozhodujícím způsobem přípravu sportovce. 

Ovlivňuje i závodníku výchovu a vzdělání, vytváří optimální tréninkovou 

atmosféru. Do sociálních faktorů zahrnujeme i spolupráci a kontakt 

s tréninkovými a závodními partnery. 
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2.4. Technika běhu 

V této subkapitole se pokusíme stručně popsat techniku běhu, aby měl čtenář 

správnou představu. Pro téma diplomové práce není technika běhu důležitá. 

Základem techniky běhu je běžecký dvojkrok, při kterém dochází k cyklickému 

střídání oporové fáze s fází letovou. Na dráhu a rychlost těžiště těla působíme pouze 

v oporové fázi, v letové fázi se tělo běžce pohybuje setrvačností. Těžiště se pohybuje 

horizontálně v oporové fázi na stranu oporové nohy a zároveň dochází k vertikálním 

pohybům v důsledku odrazu při běhu (Dostál, Velebil I991). V letové fázi a v jeho 

kulminačním bodě se dostává těžiště do nejvyšší polohy. Běžecký pohyb ovlivňuje 

působení vnějších i vnitřních sil. Vnějšími silami jsou reakce opory, přitažlivost 

zemská, odpor prostředí a odstředivá síla, která působí na běžce ale pouze při běhu 

v zatáčce, tedy u sprintera na I OOm trati se s ní nesetkáme. 

Technika běhu má dvě důležité složky, délku a frekvenci kroku. Určení jejich 

vzájemného poměru je hlavním úkolem nácviku techniky běhu a metodického postupu 

v rámci běžeckého tréninku. Velikost obou složek je individuální a závisí zejména 

na tělesné stavbě běžce (hlavně na tělesné výšce, poměru mezi délkou nohou a trupu), 

na nervovém typu a stavu trénovanosti. Každý jedinec si musí postupně vypracovat 

optimální poměr mezi oběma proměnnými. Větší možnosti se shledávají ve využití 

frekvence než délky běžeckého kroku. Důležitou složkou je svalová relaxace a využití 

setrvačných sil. Při uvolněném běhu dochází k charakteristickému vykývnutí bérce 

před svislicí spuštěnou z kolene a k následnému vykývnutí bérce vzhůru nad horizontálu 

vedenou kolenem. Došlap chodidla je měkký a u sprintera je prováděn na přední část 

chodidla. Paže jsou v lokti ohnuty tak, aby představovaly krátké kyvadlo. Ruce jsou 

mírně ohnuty, čelist je uvolněna. Rozsah pohybu končetin je značně závislý na rychlosti 

běhu. Krátké sprinty neumožňují vzhledem k rychlé frekvenci kroku plný rozsah 

pohybu (Dostál, Velebil I99I ). 

Nejvyšší zjištěná frekvence kroků je těsně nad hranicí 5 kroků za vteřinu, 

ale obvykle sprinteři probíhají I OOm trať 46 - 54 kroky frekvencí 4,3 - 4,9 kroků 

za vteřinu. Sprinterky pak potřebují k překonání I OOm trati obvykle větší počet kroků 

(nejlepší 48- 56) a mají vyšší krokovou frekvenci (4,4- 5,1). 

V technice běhu rozeznáváme dva základní způsoby: šlapavý a švihový způsob 

běhu. Šlapavý způsob běhu se používá k vystupňování rychlosti v krátkém časovém 

úseku, a to buď z klidu (start), nebo z pohybu (akcelerace na trati). Nejvíce je 
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šlapavý způsob běhu využíván právě na krátkých sprinterských tratí, kde je velmi 

důležitá rychlá akcelerace. 

Podstatným znakem šlapavého způsobu běhu podle Kněnického (1977) je 

odraz ze špičky za svislou těžnicí těla, z toho dále vyplývá, že: 

• běh se provádí po špičkách, na počátku startovního rozběhu nedochází vůbec 

k odvíjení chodidla, později nastává odvíjení postupně (až k přechodu 

do švihového způsobu běhu), 

• nedochází zde k vykývnutí bérce před svislicí spuštěnou z kolene, 

• značný náklon těla dopředu, 

• frekvence a délka kroku se mění; frekvence se stále zrychluje a délka kroku 

prodlužuje, 

• svaly pracují usilovně a nepřetržitě. 

Směr tlaku na oporu směřuje při odrazu dozadu a dolů, směr reakce opory 

dopředu a nahoru. Odrazy následují rychle po sobě, z počátku nedochází k došlápnutí 

před svislou těžnici. Šlapavým způsobem běhu můžeme běžet stupňovanou rychlostí, 

proto se využívá při startu a akceleraci. K pohybu vpřed ale ještě nemůžeme využívat 

setrvačnosti pohybu jako u švihového běhu, naopak je nutné ještě překonávat setrvačný 

odpor hmoty těla. Noha se dostává do styku se zemí často a prudce, aby byl odraz 

co nejúčinnější. 

Po celou akceleraci šlapavého způsobu běhu je třeba věnovat pozornost 

vysokému zdvihu pánve vpřed, což hlavně prodlužuje délku kroku a tím působí 

na zvětšení rychlosti. 

Úkolem švihového způsobu běhu je udržet získanou rychlost, můžeme říci, 

že slouží k ekonomickému udržování rychlosti běhu po celé trati využitím setrvačnosti 

pohybu. Charakteristické je aktivní došlápnutí chodidla před svislou těžnici s dvojitým 

pohybem kotru'ků. Trup je přitom vzpřímen, délka kroku i frekvence jsou již ustáleny. 

Dvojitý pohyb kotru'ků při volném běhu začíná došlapem na vnější malíkovou hranu 

chodidla a na přední část chodidla, pak následuje lehké zhoupnutí a poté odvinutí 

přes špičku. Pro techniku dokroku je rozhodující rychlost běhu. Při sprintu došlapujeme 

na přední část chodidla a jeho vnější malíkovou hranu. Při sprintu se pata dostane 

do styku s podložkou jen minimálně nebo vůbec. 
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2.5. Energetické krytí 

Z fyziologického pohledu vzniká při výkonu v běhu na 100 m velký kyslíkový 

dluh, který dosahuje hodnoty až 95 % kyslíkové poptávky a který se kryje 

až po skončení běhu (Hlína 2002). Maximální hodnota kyslíkového dluhu je ukazatelem 

anaerobní kapacity organismu. Sprinter musí být k práci takového charakteru geneticky 

vybaven větším podílem rychle se stahujících vláken kosterního svalstva uzpůsobených 

pro anaerobní činnost. Velký dluh kyslíkové poptávky při sprintu je způsoben tím, 

že za tak krátkou dobu se ani krevní oběh, ani dýchací ústrojí nemohou přizpůsobit 

maximálním požadavkům pohybového aparátu. Následkem toho se hromadí ve svalech 

produkty látkové výměny, které začínají přecházet do krve až po skončení běhu. 

Nejznámější produkt únavy, kyselina mléčná, přechází do krevního oběhu teprve 

minutu po doběhu. Návrat ke klidovým hodnotám se dostavuje nejčastěji 

až po 30 minutách, přičemž doba návratu u jednotlivých funkcí je různá. Tepová 

frekvence se vrací do klidové hodnoty až kolem 40 - 50 minuty po doběhu 

(Kněnický 1983). 

Energetickým zdrojem pro svalovou práci ve sprinterských disciplínách je 

adenosintrifosfát (ATP), látka, která je energeticky velmi bohatá a jejíž zásoba stačí 

na 3 - 5 sekund činnosti svalů. Jelikož jsou zásoby ATP ve svalu poměrně malé 

a tréninkem je nelze zvyšovat, jsou práce a výkon svalů a trvání fyzické zátěže závislé 

na rychlosti a velikosti obnovy ATP, která probíhá ve sprintu anaerobními pochody. 

Potřebnou energii dále dodává další makroergní substrát kreatinfosfát (CP), 

jehož zásoba je však taktéž poměrně malá a je vyčerpána v průběhu 8 - 10 sekund 

svalové práce (Matolín 1993) . 

Anaerobně získává sval dále energii štěpením buď fosfagenu nebo glykogenu. 

Vzhledem k tomu, že jsou zásoby fosfagenu malé, brzy se vyčerpávají. Na druhou 

stranu je anaerobní štěpení glykogenu na kyselinu mléčnou velmi nehospodárné, 

neboť hromadění nevyužitého laktátu ve svalu zhoršuje jeho činnost a urychluje nástup 

únavy. Hodnoty kyseliny mléčné v krvi prudce stoupají s délkou trati. Průměrné 

hodnoty laktátu zjištěné po závodech ve sprintu na 100 m se pohybují mezi 12 - 14 

mmol.r1 (pro ilustraci, u 200 m to je 14 - 18 mmol.r1
) (Chlumský 1984, 1985). 
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Tabulka2 

Zdroj energie při sprintu v závislosti na délce tratě I době a intenzitě (Jonath, Krempel, 

Haag, Muller 1995) 

Maximální Maximální Submaximální 
rychlost rychlostní rychlostní 

vytrvalost vytrvalost 

Příkladné závodní 60 m, 100m 200m 400m 
tratě 

Příkladné tréninkové 30-60 m 80- 200m 200-600 m 
tratě 

Intenzita (rychlost) 90- 100% 90- 100% pod90% 

Celková doba zatížení 6- 10 sekund 10- 35 sekund 35 - 120 sekund 

Doba výdrže ATP 2-3 sekundy 2-3 sekundy 2-3 sekundy 

Doba výdrže 4- 10 sekund 4- 10 sekund 4- 10 sekund 
kreatinfosfátu 

Bezlaktátový podíl na 85-90% 30-40% 30% 
zatížení 

Laktátový podíl na 0-5% 30-40% 50% 
zatížení 

Počátek vzestupu laktátu po 5 sekundách po 5 sekundách po 9 sekundách 

Nejvyšší hodnota laktátu po zatížení po 20 sekundách po 40 sekundách 

Aerobní podíl na 5-10% 20% 20% 
zatížení 

Únava centrálně nervová I fosfátové vysílení I nakupení laktátu 
neurohormonální nakupení laktátu 

Doporučené pauzy při 6-8 minut 10-20 minut 10-35 minut 
opakování 

Doba nejkratší 3-5 minut 1-3 hodiny 1-3 hodiny 
regenerace 

Doba pro 72 hodin 48-72 hodin 48-72 hodin 
superkompenzaci 
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2.6. Morfofunkční charakteristika sportovního výkonu ve sprintu 

Mezi sprintery jsou jedinci malých i vysokých postav se značně rozdílnými 

parametry frekvence a délky běžeckého kroku. Rychlost běhu je výsledkem dynamické 

síly příslušných svalů a nervosvalové koordinace a schopnosti rychlého střídání 

kontrakce a relaxace. U vrcholových sprinterů disponuje centrální nervová soustava 

vysokou labilností umožňující rychlé střídání excitace a inhibice a tím umožňuje 

i rychlé pohyby a to jak horních tak i dolních končetin (liftink, skipink, tappink atd.). 

Rychlost kontrakce svalu závisí na poměru rychlých a pomalých vláken ve svalu. 

Tento poměr lze tréninkem ovlivnit jen velmi málo. Předpokladem pro sprint je výrazná 

převaha rychlých svalových vláken a vysoká úroveň rozvoje rychlostních a silových 

schopností při vysokém stupni anaerobního metabolismu. Toto vše je podmíněno silně 

geneticky. Proto je trénovanost rychlosti značně limitována (Matolín 1993). 

Tabulka 3 

Typy příčně pruhovaných svalových vláken a jejich vlastnosti (Jonath, Krempel, Haag, 

Muller 1995) 

Typy příčně pruhovaných svalových vláken 

- méně myoglobinu 1 

- méně mitochondrií 2 

- více energetických fosfátů 
- vyšší obsah enzymů pro glykolýzu 

Vyšší anaerobní kapacita 

Rychlejší únava 

Vhodná pro explozivní pohyby: 
Skoky, sprinty 

- více myoglobinu 
- více mitochondrií 
- méně energetických fosfátů 
- vyšší obsah enzymů pro aerobní výměnu 

Vyšší aerobní kapacita 

Odolnost proti únavě 

Vhodná pro vytrvalostní výkony, 
opěrné úkoly 

1 Myoglobin - červené svalové barvivo 
2 Mitochondrie- buněčné organely (aerobní zisk energie ke stavbě ATP) 
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Z funkčního hlediska se při běhu periodicky recipročně aktivují flexory 

a extenzory dolních končetin, při kontrakci agonistů je inlůbována činnost antagonistů 

a naopak. Po odrazu z opěrné fáze následuje fáze letová. Kdy po určitou dobu není tělo 

běžce ve styku s podložkou. Časově má letová fáze u běhu různé trvání, ve sprintu bývá 

delší (v poměru k fázi opěrné). Na odrazu zadní nohy se podílí extenzory kyčle 

(m. glutaeus maximus a mm. ischiocrurales), extenzory kolena (m. quadriceps femoris) 

a plantární flexory (m. triceps surae). Na flexi kyčelního kloubu švihové nohy se podílí 

m. rectus femoris, m iliopsoas a m. tensor fasciae latae. Při délce kroku se uplatňuje 

natažení bérce pomocím. quadriceps femoris (Matolín 1993). 

2.7. Obsah tréninku na 100m 

2. 7.1. Rozvoj rychlostních schopností- obecně 

Z výsledků šetření různých autorů vyplývá, že podíl dědičnosti rychlostních 

schopností je 70 - 80 %. Dokazuje to i fakt, že strmost křivky rychlostní disciplíny 

běhu na 100 m je daleko menší než u křivek ostatních pohybových schopností. 

Příkladem je i morfologický profil svalu, kde u většiny lidí je podíl rychlých 

a pomalých vláken přibližně 1:1, ale u rychlostně disponovaných osob je podíl 

rychlých vláken až 90% (Choutka, Dovalil1991). 

Je ale nesporné, že míra ovlivnitelnosti rychlostních schopností zde existuje. 

Pohybová činnost rychlostního typu probíhá v anaerobních podmínkách, energie 

se čerpá ze zásob přímo ve svalech. To umožňuje trénovat vysokou intenzitou, 

ale jen krátkou dobu. Jednu z hlavních rolí zde hraje centrální nervový systém, 

projevující se pohyblivostí nervových procesů, rychlostí střídání podráždění 

a útlumu. Jejich souhra podmiňuje součinnost svalů provádějících pohyb a oba děje 

by se měli střídat ve velmi krátkých intervalech. Tyto procesy vznikají teprve 

v žákovském věku maximálně do 13 let. A už v tomto věku se vytváří základ 

pozdějšího rychlostního rozvoje a tento věk lze považovat za rozhodující období 

pro rozvoj rychlostních schopností. Po 14. a 15. roce přirozená schopnost zvyšování 

tzv. čisté rychlosti (především frekvence pohybů) postupně klesá a přírůstek, 

například ryc.hlosti lokomoce, lze zajišťovat zlepšením techniky, rozvojem silových 

a ostatních pohybových schopností a zvýšením anaerobních možností lidského 

organismu. 
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Do 12 let se obecně doporučuje zaměřit se především na frekvenci pohybu 

a pak později postupně přecházet na přirozený rozvoj rychlostně silový. Přes některé 

výjimky se všeobecně soudí, že maxima rychlostních schopností se nejčastěji 

dosahuje v 19 - 23 letech (Štilec 1989). 

I když se soustřeďujeme na oblast rychlosti, musíme tuto pohybovou 

schopnost vidět v kontextu s ostatními schopnostmi. Širší souvislosti pochopitelně 

existují, zlepšení v rychlosti ovlivňuje úroveň silových, vytrvalostních 

a koordinačních schopností. Jejich vzestup se odráží i na rozvoji rychlosti (Vacula, 

Dostál, Vomáčka 1983). 

Tabulka 4 

Rozložení objemu tréninku pro rozvoJ pohybových schopností mládeže 

(Kněnický 1983) 

Pohybové schopnosti 
Věk 

14- 15 16-17 18 a výše 

Rychlost 40% 35% 30% 

Síla 10% 15% 20% 

Ohebnost 15% 10% 5% 

Obratnost 15% 10% 5% 

Všeobecná vytrvalost 10% 10% 10% 

Rychlostní vytrvalost 10% 20% 30% 

Trénink rychlosti u dětí je účinnější než u dospělých. Rozhodující při tréninku 

rychlosti je podle Vaculy, Dostála a Vomáčky (1983) opakovaná stimulace pomocí 

rychlostního zatížení, kam řadíme: 

• doba trvání cvičení: několik sekund, maximálně 15 - 20 s, 

• intenzita cvičení: vysoká až maximální, tzn. provedení naplno, nasazení 

maximálního úsilí, 

• počet opakování: 15 nebo tolikrát, dokud se vysoká rychlost provedení 

nesnižuje (pak už není efekt cvičení rychlostní ale rychlostně vytrvalostní), 

23 



• dostatečná délka odpočinku mezi cvičením: 3 - 5 minut (délku je třeba volit 

tak, aby bylo zajištěno potřebné zotavení organismu), 

• charakter odpočinku: aktivní (pomáhá k udrženi vzrušivosti). 

Aby byla tyto cvičení prováděna vysokou až maximální intenzitou, musíme 

alespoň zpočátku volit jednoduší cvičení. Nejdříve ta cvičení zvládneme v nižší 

rychlosti, aby rychlost zůstávala plně kontrolovaná a pohyb co nejvíce uvolněný, 

ne křečový. 

K dosaženi maximální rychlosti můžeme dopomoci soutěživostí v tréninkové 

skupině, například soutěžemi dvojic, skupin, handicapové závody, nebo u mladších 

je jistě dobrým motivem odměna za prvenství. 

2. 7.2. Kondiční příprava 

Spočívá ve všeobecné a speciální přípravě. Úkolem všeobecné tělesné 

přípravy je zvýšit funkční možnosti atleta, vytvořit dobré předpoklady 

pro vnitrosvalovou a mezisvalovou koordinaci pohybů, rozvinout všechny pohybové 

vlastnosti, které se uplatní ve sprintu. 

Úkolem speciální tělesné přípravy Je rozvinout speciální pohybové 

schopnosti, získat speciálni koordinaci i speciální volní vlastnosti a především 

zvyšovat sportovní výkonnost na základě postupně se zvyšující intenzity převážně 

speciálního charakteru (Hlína 2002). 

2. 7.2.1. Rozvoj rychlosti 

Trénink rychlostních schopností by měl probíhat průběžně po celý roční 

tréninkový cyklus. Je důležité znát fakt, že jednotlivé druhy rychlosti jsou specifické 

a na sobě nezávislé. Především reakční rychlost s ostatními druhy rychlosti 

nekoreluje. Další známá je zkušenost, že při tréninku akcelerace nedochází k rozvoji 

maximální rychlosti. 

Reakční rychlost a prostředky na její rozvoj (Dostál1985): 

• starty z bloků na startovní povely s různě dlouhými pauzami, 

• starty na různě silný zvukový podnět, 
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• víceskoky ze stoje na místě na signál (trojskok odrazem snožmo, přeskok 

překážek, trojskok do schodů), 

• výskoky z podřepu na signál, 

• starty pouze pažemi - ve stoji na místě na signál z připažení běžecký pohyb 

paží; totéž v předklonu s oporou rukou o podložku ve výši pasu, 

• starty pouze nohama - ve stoji na místě s oporou paží o překážku, v leže 

na zádech, 

• handicapované straty, 

• jednoduché pohyby prováděné na signál. 

Akcelerační rychlost a její prostředky rozvoje (Dostál1985): 

• starty z bloků (výběh 20 - 40 m), 

• akcelerace z různých poloh do 30 m, 

• padavé starty, 

• akcelerace z pohybu (chůze, klus, skipink), 

• úseky 30- 60 m s odporem (lanč, opasek, kotouč), 

• úseky s tlakem proti odporu nebo do svahu, 

• akcelerace střídavě se zátěží a bez zátěže, 

• akcelerace v písku, 

• starty ve skupinách, handicapy, 

• člunkové (štafetové) běhy. 

Maximální rychlost a prostředky jejího rozvoje: 

Hodnota maximální rychlosti je činitel, který omezuje hranici výkonnosti 

sprintera, sama o sobě však nezaručuje příslušný výkon na závodní trati. 

Specifické tréninkové prostředky (Dostál 1985, Hlína 2002): 

• speciální běžecká cvičení (liftink, skipink, zakopávání, předkopávání, 

odpichy), 

• letmé úseky do 30m (s náběhem 20-30 m), 

• stupňované úseky 60 - 80 m se závěrečným úsekem nadmaximální rychlosti, 

• běh s větrem v zádech, 

• běh po nakloněné dráze, 
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• běh podle zvukových signálů (frekvence kroků je navozována zvukovými 

podněty), 

• běh vysokou frekvencí a zkrácenou délkou kroku (přes příčky), 

• sprinty s handicapem, 

• běh na místě maximální frekvencí 5 - 1 O s. 

Vhodný rozvoJ rychlostních schopností spočívá ve zlehčení vnějších 

podmínek a využívání sil urychlujících pohyb. Tím se dosahuje nadmaximální 

(někdy se uvádí jako supramaximální) rychlosti a pro trénink maximální rychlosti 

může být velmi přínosná. To je rychlost přesahující rychlost, jaké je sportovec 

schopen dosáhnout například při závodních výkonech v příslušné disciplíně, 

v konkrétním případě tedy pro nás ve sprintu. 

Pracovat v určitých částech tréninku v relativně nadmaximální rychlosti je 

z hlediska rychlosti velmi výhodné a potřebné. Tím, že vzrostl podíl rychlosti 

na uzpůsobeném výkonu, snížil se obyčejně podíl síly. Při vhodném doplnění tréninku 

na sílu je však třeba hlavně u vrcholových anebo starších sportovců provádět cvičení 

v nadmaximální rychlosti. Tato činnost pomáhá rozrušit starý rytmus. Ten se u mladého 

organismu při jeho vývoji nemá čas ustálit, ale u dospělých, hotových závodníků, 

zvláště starších, je toto nebezpečí značné. Práce v relativně nadmaximální rychlosti 

ovšem může mít své technické nedostatky. Sportovec musí pracovat s plným volním 

úsilím a snažit se o dokonalou techniku (Kněnický 1983). 

Nejpoužívanější tréninkové prostředky nadmaximální rychlosti jsou: 

• letmé úseky s větrem v zádech, 

• přímé tažení vodičem, 

• běh po nakloněné dráze s klesáním 2, 3 někdy až 4 % Gelikož však sprint 

po nakloněné dráze přináší nebezpečí zhoršení techniky běhu, využívá 

se nakloněné roviny jen k získání nadmaximální rychlosti a vlastní letmý 

tréninkový úsek v získané nadmaximální rychlosti absolvují sprinteři 

až po přechodu na vodorovnou běžeckou dráhu), 

• zvukové či světelné stimulátory rychlosti jako vodiče. 
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2.7.2.2. Rozvoj vytrvalosti ve sprintu 

Rozvoj výkonnosti ve sprintu účinně podporuje i obecná vytrvalost. Obecná 

vytrvalost umožňuje provádět tzv. rychlostní vytrvalost, tj. schopnost udržet 

maximální a vysokou rychlost získanou startovním rozběhem co nejdéle. 

Rychlostní a speciální sprinterská vytrvalost je schopnost provádět pohyb 

ve složitých biochemických procesech v organismu a ve schopnosti CNS pracovat 

v kyslíkovém dluhu (Hlína 2002). Závisí na schopnosti sprintera překonávat silou 

vůle subjektivní nepříjemné pocity, které jsou právě příznakem nastupujících změn 

ve vnitřních orgánech. K získání vysoké úrovně rychlostní vytrvalosti 

u sprintera nestačí pouhé zkracování odpočinkových intervalů. Musíme i v tréninku 

přivádět sprintera do stejných podmínek, jaké budou v závodě, kde má celou trať 

proběhnout maximální rychlostí. 

Prostředky na rozvoj rychlostní vytrvalosti (Dostál 1985, Kněnický 1983): 

• opakované úseky 150 - 300 m s optimálními přestávkami, 

• postupně prodlužované úseky100- 300m se stejnými přestávkami, 

• postupně zkracované úseky 300 - 100 m se zkracovanými přestávkami, 

• opakované úseky submaximální rychlostí běhané rovnoměrně 

(např.12 x 100m, 8 x 150m), 

• rozložené úseky jsou úseky, při nichž rozdělíme trať na několik úseků, 

většinou na tři a obvykle první a poslední úsek běžíme maximálním úsilím 

a prostřední úsek proběhneme s maximálním uvolněním (např. 90 m po 30m, 

120m po 40 m, 100m: 60- 20- 20), 

• spojité úseky či rovinky s meziklusem, 

• opakované kratší úseky (do 80 m) v několika sériích s krátkými přestávkami, 

• různé kombinace, např. 2 x 100 m, 3 x 250 m rozloženě, 2 x 100 m, 150 m 

maximálně, 

• kontrolní měření na 150 m, 250 m, 300 m. Tyto tréninkové prostředky mají 

značnou důležitost, protože přibližují trénink podmínkám skutečné soutěže. 
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2.7.2.3. Rozvoj síly 

Síla významně ovlivňuje sprinterský výkon. Pro rozvoj speciální síly sprintera 

Je velmi důležitá všeobecná síla. Její úroveň se zvyšuje dvojím způsobem: 

bez zátěže, překonáváme pouze váhu vlastního těla a se zátěží, pomocí činek, 

posilovacích strojů, pásů či partnerů. 

Ve sprintu je nejdůležitější rozvoj speciální síly zaměřené převážně 

na svalstvo dolních končetin a zlepšování odrazových schopností i zrychlování 

frekvence. To neznamená, že se nebude rozvíjet síla ostatních svalových partií, 

ale rozvoj odrazové síly bude dominantní. Cviky se uskutečňují rychlejším tempem 

při zachování správně techniky. 

Prostředky na rozvoJ rychlostní (odrazové) síly dolních končetin 

(Dostál 1985): 

• speciální běžecká cvičení se zátěží (vesta, zatěžkávací pás) a do svahu, 

• speciální běžecká cvičení zpomaleně a na měkkém podkladě (nejjednodušší 

a nejlepší je písek), 

• speciální skokanská cvičení, 

• jednorázové skoky do výšky a do dálky, 

• víceskoky (trojskoky, pětiskoky, desetiskoky) snožmo, střídavě na jedné 

a druhé noze, 

• skokový běh z místa, z náběhu, stupňovaně, 

• odpichy z místa i z náběhu, 

• kulhavý běh (odraz pouze jedné nohy), 

• poskoky na jedné noze (na frekvenci, na čas, na odraz), 

• poskoky na jedné noze se zakopáváním bérce odrazové nohy nebo přítrhem 

kolena odrazové nohy, 

• různé přeskoky přes švihadlo, 

• žabáky na rovince, do schodů, do svahu, 

• dvojskoky (LL - PP), 

• metkalfy, 

• odrazový běh s odporem, 

• přeskoky překážek snožmo i jednonož (různé výšky pro různé svalové partie; 

stupňované možnosti atd.). 
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2.7.2.4. Rozvoj obratnosti 

Obratnost je ve sprintu spjata především s technickou přípravou a závisí na ní 

rozvoj rychlosti běhu, proto ji musíme do tréninku sprintu zařazovat. Je to schopnost 

lehce u účelně koordinovat pohyby. Mezi nejčastější tréninkové prostředky spojené 

s rozvojem obratnosti patří různé sportovní hry s upravenými pravidly, gymnastické 

cvičení, zejména akrobacie (přemety, kotouly, stoje a chůze na rukou) a cvičení 

na různém gymnastickém nářadí. 

2. 7.2.5. Rozvoj pohyblivosti 

Tělesná pohyblivost by měla být u sprintera vysoce vyvinuta, neboť rychlost 

je nejen záležitostí síly, ale i věcí pružnosti a ohebnosti svalstva a rozsahu kloubní 

pohyblivosti. Pohyblivost by se měla rozvíjet každodenním tréninkem a měla by být 

prováděna i ve dnech odpočinku. 

2.7.3. Kontrola tréninku 

Cílem tréninku je příprava závodníků k maximální výkonnosti. V řízení 

tréninku se vychází z plánovaných úkolů. Předpokladem řízení tréninku je 

rozpracování ročního tréninkového plánu podle termínové listiny závodů 

do jednotlivých období přípravy i závodů až do tréninkové jednotky a s tím je 

spojená realizace systému objektivní kontroly účinnosti tréninku, kterou je kontrolní 

testování (Millerová 1984). 

Základní kontrolou je výkon na závodech. Na závody se však atlet připravuje 

dlouhodobě a během přípravy si potřebuje ověřit, zda je účinná, zda výkon bude 

odpovídat vynaložené námaze, nebo zda potřebuje vhodně korigovat zatížení 

či odpočinek. Po skončení jednotlivých částí přípravy by měl každý trenér provést 

hodnocení tréninkové činnosti svých svěřenců právě pomocí kontrolního testování. 

Dochází k porovnávání nejen výsledků testů, ale zda jsou plněny stanovené plány 

a pokud je to možné, konfrontujeme testy se závodními výsledky. Zvyšování 

úrovně v testových výsledcích se zpravidla projevuje zlepšováním závodních 

výkonů. 
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Informace z testování mají být pokud možno jasné a jednoduché, 

aby se nenarušoval a nezdržoval trénink a aby trenér mohl tyto údaje zjišťovat právě 

v tréninkovém prostředí. 

2. 7.4. Vyhodnocení tréninku 

Tréninková činnost je podle Hlíny (2002) v pořádku, pokud se sportovní 

výkonnost sprintera zlepšuje. V průběhu ročního tréninkové cyklu signalizují úroveň 

trénovanosti a tím i nepřímo sportovní výkonnost výsledky testových ukazatelů. 

Důležitým předpokladem zpětné informace a následné korekce tréninkové činnosti 

je přesná evidence ukazatelů tréninkového a závodního zatížení a systematické 

provádění kontrolních motorických testů. 

Základní vyhodnocení tréninku je vhodné provádět po halové sezóně 

a na závěr tréninkového roku. Znalost obsahu tréninkového zatížení (obecné 

a speciální tréninkové ukazatele) a úrovně trénovanosti (sportovní výkonnost 

a hodnoty kontrolních testů) umožňují odpovídající vyhodnocení tréninku v ročním 

tréninkovém cyklu. 

2.8. Měření a testování 

Pro řízení tréninku a stanovení optimální úrovně ztížení potřebuje trenér 

informace o tréninkové úrovni sportovce. Tyto informace získá pomocí tzv. kontrolních 

metod. Pod pojmem kontrolní metody se rozumí metodické postupy získávání informací 

o sportovcích a o realizaci tréninku, stejně jako o podmínkách v nichž trénink probíhá 

a které slouží k řízení tréninku. 

Pomocí testování lze hodnotit pohybové nadání, sledovat úroveň a rozvoj 

pohybových schopností svěřenců, ale také připravovat tréninkový plán. Testování 

spočívá v hodnocení tělesné zdatnosti a výkonnosti. Celkový obraz o úrovni tělesné 

výkonnosti sportovce dává soubor výsledků antropometrických, fyziologických, 

psychologických, pedagogických, sociologických, motorických a dalších testů 

(Měkota 1973). 
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Nejčastěji používané kontrolní metody podle Měkoty (1973) jsou: 

• dotazm'k, interview, 

• pozorování (prostřednictvím trenéra, s dokumentací, pomocí videa, pomocí 

počítače atd.), 

• motorické testy, 

• sportovně- psychologické metody, 

• sportovně - lékařské metody (kardiologické, fyziologické, biochemické), 

• funkčně-anatomické metody, 

• biomechanické metody. 

V atletice mají značný význam motorické testy. Jsou to standardizované 

pohybové činnosti, kterými hodnotíme pohybovou úroveň sportovce. Předmětem 

testování motorických testů jsou pohybové schopnosti. 

Uplatnění metod kontroly výkonnosti v tréninkovém procesu: 

• na počátku tréninkového procesu (pro zjištění výkonnostní úrovně sportovce 

a pro jeho zařazení do vhodné tréninkové skupiny), 

• v průběhu tréninkového procesu Gako nástroj k průběžné kontrole výkonnostní 

úrovně), 

• na konci tréninkového cyklu (k posouzení účinnosti tréninku určitých 

tréninkových prostředků a způsobů zatížení). 

Kontrolní metody lze dále podle Měkoty (1973) rozdělit: 

• přímé kontrolní metody- jde o registraci komplexního sportovního výkonu nebo 

jeho znaků v utkáních, soutěžích či závodech. Nevýhodou jsou metodologické 

obtíže a možnost negativního působení na sportovce (např. užití sporttesteru), 

• nepřímé kontrolní metody -jde o zjišťování jednotlivých komponent výkonu 

pomocí speciálních pohybových úkolů (především kontrolních motorických 

testů) v tréninku sportovce. Tyto metody mají výhodu v získání objektivních, 

přesných a spolehlivých výsledků. 
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2.8.1. Teorie testování pohybových schopností 

Teorií testování pohybových schopností se podle Blahuše (1976) rozumí souhrn 

poznatkůo: 

• měření pohybových schopností a výkonnosti, 

• vztazích mezi vlastnostmi testů, zvláště o tom, jak různé vlastnosti testů 

ovlivňují jeho platnost, 

• vlastnostech motorických testů, tj. především validita (platnost, zda test měří, 

co měřit má) a reliabilita (spolehlivost), 

• předpovídání pohybové výkonnosti na základě motorických testů, 

• vybírání vhodných osob pro stanovené účely, 

• konstrukce vhodných motorických testů a baterií. 

Teorie testování zkoumá a optimalizuje vztahy mezi vlastnostmi motorických 

testů tak, aby testy mohly co nejlépe sloužit pro terénní použití a umožňuje takové testy 

konstruovat. Tím umožňuje získávat platné údaje o úrovni pohybových schopností, 

které jsou základem pro kontrolu a řízení účinného tréninkového procesu 

(Zahořák 1982). 

Testování, které je prováděno vhodně, poskytne trenérovi řadu důležitých 

podkladů nejen o dosavadním tréninku a jeho kvalitě, ale i volbě dalších tréninkových 

prostředků pro následující období. Testování je tedy součástí dobrého řízení tréninku, 

ale je důležité, aby testy byly přesné, platné a poskytovaly co nespolehlivější informace. 

Cílem teorie testování je tvorba vhodných číselných charakteristik pro jednotlivé 

vlastnosti motorických testů, zkoumání vztahů mezi těmito vlastnostmi a optimalizace 

těch vlastností testů, které jsou rozhodující pro vyřešení určitého problému 

tělovýchovné praxe (Zahořák 1982). 

Základní metodou teorie testování pohybových schopností ve sportu je 

matematická statistika a teorie pravděpodobnosti ve spojení s dalšími empirickými 

a teoretick}mi poznatky. Při těsnějším spojení teorie testování a běžné testovací praxe 

by bylo možno určitě zkvalitnit informace, jež testy trenérům poskytují. 
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2.8.2. Základní pojmy k problematice testování pohybových schopností 

Pro bližší porozumění problematiky testování pohybových schopností následně 

uvádíme základní pojmy. 

Motorická dovednost - pod pojmem dovednost si lze obecně představit nějakou značně 

automaticky prováděnou složku uvědomělé lidské činnosti, 

která se vytváří především prostřednictvím pohybových cvičení 

(Měkota 1973). 

Ve sportu se uplatňují motorické dovednosti, které 

vznikají modifikací tzv. základních dovedností (běh, hod, skok 

atd.), jejich názvy se potom odvozují od motorických činností 

(běžecká dovednost, dovednost házet atd.). 

Motorickou dovednost chápeme jako dispozici 

k správnému a účelnému provádění určité pohybové činnosti 

(specifické motorické předpoklady, které se získají v procesu 

motorického učení). Jsou charakterizovány též jako naučené 

specifické předpoklady realizovat pohybovou činnost 

při vedoucí úloze myšlení v řízení pohybů. 

Podle Dovalila (1992) jsou motorické dovednosti učením 

získaný předpoklad správně, rychle a úsporně řešit určitý 

pohybový úkol. 

Pohybová schopnost - podle Dovalila (1992) jsou pohybové schopnosti relativně 

samostatné soubory vnitřních předpokladů lidského organismu 

k pohybové činnosti, v níž se také projevují. V každé pohybové 

činnosti lze rozpoznat projevy rychlosti, síly, vytrvalosti atd. 

Každá pohybová schopnost má určité dělící kritérium 

pro rozlišení, jedná se o schopnosti člověka, vypovídá se o nich 

však na základě určitých charakteristik pohybů člověkem 

prováděných. Jsou měřitelné. 

Test - podle Měkoty a Blahuše (1983) je to jev, kterým testujeme chování (pojem 

zahrnuje i pohybové chování) člověka. Je to určitá systematická (validita, 

reliabilita, objektivita atd.) procedura zkonstruovaná za účelem změření určitého 
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vzorku tohoto chování a jeho popsání za pomoci numerické škály nebo systému 

kategorií. 

Testování- podle Měkoty a Blahuše (1983) je to proces přiřazování testových výsledků, 

pod kterým se rozumí: 

1. provedení zkoušky ve smyslu procedury, 

2. přiřazování čísel, ve smyslu měření. 

Motorický test - je standardizovaný postup nebo zkouška, jehož obsahem je vhodně 

vybraná pohybová činnost vymezená zadáním testu a příslušnými 

pravidly a výsledná data představují obvykle číselné vyjádření 

průběhu či výsledek této činnosti (Měkota, Blahuš 1983). 

Motorický test je nejčastěji užívanou diagnostickou (kontrolní) 

metodou pro zjišťování úrovně motorických neboli výkonnostních 

předpokladů. Motorické testování je hlavní zdroj údajů o pohybových 

vlastnostech sportovce. 

Testová baterie- je to skupina motorických testů, kterými se hodnotí motorické projevy 

a výkonnost testovaných osob. Některé baterie jsou již ustálené 

sestavy testů, kdy pořadí jednotlivých testů a způsob vyhodnocení celé 

baterie je standardizován (Měkota 1973). 

Testový výsledek- ukazuje úroveň splnění zadaného pohybového úkolu, např. "skočit 

co nejdál". Testové výsledky mají charakter pozorování 

okamžitého stavu výkonnosti, který je tvořen souborem vnitřních 

pohybových předpokladů organismu, tj. pohybových schopností 

sportovce. Testový výsledek je konečnou charakteristikou 

pohybové činnosti pozorovanou u testové osoby. Přímo naměřené 

výsledky nazýváme hrubé skóre (Měkota, Blahuš 1983). 

Ze samotného testového výsledku nelze usuzovat na vnější 

příčiny, které jej vyvolaly (např. nevíme, zda dobrého výkonu 

dosáhl sportovec proto, že měl dobré dědičné předpoklady, 

nebo že kvalitně trénoval). 

Testovaná osoba- je osoba, jejíž úroveň pohybových schopností nebo motorickou 

výkonnost hodnotíme motorickým testem. 

34 



2.8.3. Vlastnosti testu 

Každý jednoduchý motorický test má řadu vlastností a k těm nejdůležitějším patří 

především: 

2.8.3.1. Validita 

Neboli platnost, Měkota (1973) ji charakterizuje jako vlastnost, která nám 

ukazuje, zda test měří to, co je opravdu cílem měření. Platí jako nejdůležitější vlastnost 

motorických testů. Existuje několik druhů validity. 

Obsahovou validitu zjistíme posouzením. Chceme např. odhadnout 

pravděpodobnou úroveň výkonnosti ve skoku dalekém s rozběhem v zimním období. 

Podle dosavadních zkušeností tedy posoudíme, které testy mohou tuto disciplínu 

nahradit, které nám o ní dají nejúplnější informaci. Bude to např. skok daleký z místa, 

běh na 30 m letmo atd. Obsahová validita je také měřítkem, podle kterého poprvé 

vybíráme testy do baterie určení k odhadování nebo předpovídání kritéria. 

Abychom mohli číselně vyjádřit míru těsnosti vztahu mezi testem (skokem 

dalekým s kritériem) a skokem dalekým z rozběhu, vypočítáme korelační koeficient, 

který je mírou praktické validity. Hodnota korelačního koeficientu se pohybuje 

od -1 do + 1. Čím více se blíží jedné, tím je vyšší validita (těsnější vztah 

mezi veličinami). Za vysokou validitu se považují hodnoty korelačního koeficientu větší 

než 0,8. 

Další druh validity je predikční validita. Je to vztah mezi testem a kritériem 

existujícím v budoucnu. Používá se pro předpovídání budoucí výkonnosti. Počáteční 

výběr testů provedeme na základě obsahové validity, tj. chceme-li najít baterii testů 

pro předpověď všeobecné atletické výkonnosti, vybereme testy, které obsahově 

odpovídají všem pohybovým schopnostem a provedeme hodnocení výkonů v této 

testové baterii. Po určité době změříme kritérium. Pak postupujeme jako u zjišťování 

praktické validity. 

Jiným druhem validity je faktorová validita. Jde o validitu mezi testy a faktory 

(nepřímo měřitelné veličiny, např. pohybové schopnosti). 
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2.8.3.2. Reliabilita 

Nazývaná jako spolehlivost testu. Ta vyjadřuje podle Měkoty (1973) stálost 

výsledku v čase, tedy při opakování měření stejných osob za konstantních podmínek 

bychom měli dosáhnout stejných nebo velmi podobných výsledků (je třeba stanovit 

dostatečný počet opakování, aby spolehlivost měření byla dostačující). 

2.8.3.3. Objektivita 

Patří vedle validity a reliability k nejrozšířenějším charakteristikám motorických 

testů. Měkota (1973) objektivitu charakterizuje tak, že je pouze jeden správný způsob 

provedení testu. To znamená, že obsah testu, rekvizity i způsob skórování jsou 

tak přesně určeny, že mohou být znovu opakovány v jiném čase i na jiném místě. 

Objektivita znamená především zajištění stejných podmínek pro všechny testované. 

Změříme-li skupinu podruhé týmž testem, měli bychom dostat stejné, nebo velmi 

podobné výsledky. 

Bývá určena i shodou testových výsledků, které získají současně různí 

experimentátoři, to ale bývá ve výkonnostním či vrcholovém sportu jen velmi těžko 

dosažitelné (různé podmínky, tréninkový proces atd.). Jedná se tedy o nezávislost 

testových výsledků na osobě, která určuje výsledky. 

2.8.3.4. Obtížnost testu 

Vyjadřuje se počtem nebo procentem testovaných, kteří test nesplnili 

(Měkota, Blahuš 1983). 

2.8.3.5. Doba trvání (testový čas) 

U některých testů je libovolná, u jiných je součástí zadání pohybového úkolu 

(např. 1 O hodů na koš během předem stanoveného časového limitu 20 sekund). Doba 

trvání testu může být někdy shodná s délkou testu (např. doba výdrže, po kterou 

se stanovená osoba hodnotí, se stanoví na 30 sekund). Doba trvání testu může být 

shodná s testovým výsledkem (Měkota, Blahuš 1983). 
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2.8.3.6. Délka motorického testu 

Charakterizuje velikost jeho pohybového obsahu, který je dán pohybovým 

úkolem testu. Proto může být podle Měkoty a Blahuše (1983) délka testu vyjádřena 

velmi různě a to podle různých instrukcí pro daný pohybový úkol. Např. test 150 m je 

pětkrát delší než test na 30m. 

Některé testy nemají délku konstantní, to je tehdy, když délka testu je shodná 

s testovým výsledkem. Takové testy se dají prodloužit jen při současném snížení jejich 

obtížnosti. 

2.8.3. 7. Komplexnost testu 

Neboli homogenita, je daná počtem pohybových schopností, které test měří. 

Homogenita testu podle Měkoty (1973) udává, do jaké míry testy měří pouze jednu 

pohybovou schopnost. Homogenita dále souvisí s vnitřní validitou testu, dílčí test je 

validní vzhledem k celkovému výsledku baterie testů jen tehdy, když baterie 

motorických testů je homogenní. 

2.8.3.8. Specifičnost testu 

Vyjadřuje odlišnost testu, do jaké míry test měří něco jiného než ostatní testy 

(Měkota, Blahuš 1983). 

2.8.4. Organizace testování 

K úspěšnému testování musí být stanoven účel testování, aby mohly být vybrány 

vhodné testy. Je třeba vědět, zda chceme testovat obecnou pohybovou výkonnost nebo 

některé speciální schopnosti. 

K použitelnosti testů. Existují standardizované testy, kterých se používá k těm 

účelům, ke kterým byly vytvořeny. Pouze tak mohou být porovnávány výsledky 

testování různých souborů. 

Testy musí z hlediska své konstrukce vyhovovat standardizačním požadavkům. 

Pokud se používají testy, které jsou vytvořené podle vlastních potřeb a zkušeností, 
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je nutné jednoznačně vymezit podmínky pro jejich užití a dosáhnout u nich vyhovující 

validitu, reliabilitu, objektivitu i další vlastnosti. 

Zápis a hodnocení výsledků musí být dostatečně objektivní a spolehlivé. Veškeré 

záznamy se provádějí podle pravidel, výsledky se hodnotí podle metod, které vyžaduje 

popis testů. 

Celý testovací systém by měl být po proběhnutí zhodnocen, zda splnil 

a bude i nadále plnit úkoly, ke kterým byl určen. 

2.8.5. Struktura motorických testů podle Měkoty a Blahoše (1983) 

Motorické testy rozdělujeme do 4 základních skupin: 

1) testování kondičních schopností (síla a vytrvalost), 

2) testování obratnostních schopností, 

3) testování rychlostních schopností, 

4) testování pohyblivostních schopností. 

2.8.5.1. Testování kondičních schopností 

Jsou to schopnosti, které jsou primárně determinovány energetickými procesy. 

Jedná se o schopnosti silové, schopnosti vytrvalostní a jen v omezené míře 

schopnosti rychlostní. 

Silové schopnosti JSOU ty, které umožňují překonávat odpor, nebo 

proti odporu působit. Komplex silových schopností tvoří statická a dynamická síla. 

Vytrvalostní schopnosti pak dovolují člověku vzdorovat únavě při pohybové 

činnosti. vytrvalostní schopnosti dělíme na lokální a globální, které mohou být 

anaerobního nebo aerobního charakteru. Lokální vytrvalost dělíme na statickou 

a dynamickou. 

Při diagnostice statické síly je jedinou používanou metodou dynamometrie. 

Příklady testů: 

• stisk ruky (ručním dynamometrem), 

• zádový zdvih ve stoji, 

• zdvih napnutím dolních končetin ve stoji, 
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• flexe v loketním kloubu (měření v sedě), 

• extenze v kolením kloubu (měření v sedě). 

Vybrané testy dynamické síly a dynamické lokální vytrvalosti: 

• shyby (nejlépe na hrazdě, modifikace shyby podhmatem), 

• leh sed (s otáčením trupu), 

• přednožování, 

• zvedání činky (tlak nadhmatem v lehu, tah v lehu na břiše na lavici, dřep 

s činkou, bicepsový zdvih ve stoji u stěny. 

Vybrané testy statické lokální vytrvalosti: 

• výdrž ve shybu (nejlépe na hrazdě), 

• výdrž v záklonu v sedu. 

Vybrané testy dynamické síly: 

• vertikální skok (dosažný nebo prostý), 

• skok daleký z místa odrazem snožmo, 

• hod jednoruč (350 g) na vzdálenost, 

• hod medicinbalem (2 kg) obouruč. 

Testy obecné vytrvalosti: 

• běh po dobu 12 minut (výkonový Cooperův test), 

• step test (zátěžový test), 

• test W 170 (zátěžový test), 

• chůze na běhátku (Balkeho zátěžový test), 

• určení vo2 max (přímé a nepřímé měření, zátěžový test). 

2.8.5.2. Testování obratnostních schopností 

Obratnost je schopnost rychle si osvojovat nové pohyby a přizpůsobovat 

pohybovou činnost neočekávaně se měnícím podmínkám. Důležitá je učenlivost 

a přizpůsobivost, jsou nekondičního charakteru, jsou podmíněny centrálními 

mechanismy řízení a regulace pohybu. 
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Vybrané obratnostní testy: 

• přeskoky skrčmo přes lano, 

• skok na cíl, 

• sestava s tyčí, 

• běh se změnami směru, přeskakováním a prolézáním, 

• obíhání met, 

• skoky do rovnovážného postoje (test motorické rovnováhy), 

• bubnování rukama i nohama (test rytmické schopnosti), 

• a dále následuje velmi široká baterie různých překážkových drah. 

2.8.5.3. Testování rychlostních schopností 

Je to schopnost uskutečnit daný pohybový úkol v co nejkratším čase. 

Komplex rychlostních schopností dělíme na reakční (zahájit pohyb na daný podnět 

v co nejkratším čase) a akční (provést pohybový úkol v co nejkratším čase) 

rychlostní schopnosti. 

Samotné pohybové akty jsou krátkodobé, nepříliš složité a není při nich nutno 

překonávat velký odpor. Kritériem pro posouzení rozvoje rychlostních schopností je 

zpravidla čas potřebný k uskutečnění pohybového aktu. Pro výsledný čas je 

u některých motorických testů velmi důležité velké zrychlení, popřípadě i zpomalení 

(člunkové běhy), což je vázáno na schopnosti silové. 

Příklady testů reakční rychlosti: 

• zachycení padajícího předmětu rukou i nohou (např. pravítko), 

• reakce ruky stisknutím tlačítka reaktometru. 

Příklady testů akční rychlosti: 

• tappink rukou i nohou (akční rychlost jednoduchých pohybů), 

• běh na 30m s letmým startem (Hlína, Moravec 1984), 

• běh na 30 m s polovysokým startem (Mackenzie 2006), 

• běh na 50 m s pevným startem, 

• prostý člunkový běh 4 x 25 m, 

• běh 4 x 1 O m s přenášením předmětů, 
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• běh 4 x 1 O m s obíháním a dotýkáním met, 

• slalomový běh - přeběhy spojené s obíháním met, 

• běh na místě. 

2.8.5.4. Testování pohyblivostních schopností 

Pohyblivost Je schopnost vykonávat pohyby v náležitém rozsahu. 

Biologickým základem jsou zde moďologické a funkční vlastnosti opomě 

pohybového systému. Rozsah pohybu je závislý především na tvaru kloubních 

ploch, na elasticitě svalstva, vazů a šlach, které kloub obklopují. 

Příklady vybraných testů pohyblivosti: 

• dotyk prstů za zády ve stoji, 

• upažit vzad ve stoji u stěny, 

• hluboký předklon s dosahováním ve stoji na zvýšené ploše, 

• hluboký předklon s dosahováním v sedu snožmo, 

• úklon vpravo a vlevo (ve stoji u stěny), 

• most (provedení z lehu na zádech). 
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3. VYZKUMNA CAST 

3. 1. Problematika práce 

Tímto nebo podobným tématem se rozsáhleji dlouhá léta nikdo nezabýval, 

naposledy Zahořák ve své diplomové práci v roce 1982, kde se zabýval podobným 

testováním. Zajímal se však o vztah vybraných motorických testů ke sportovnímu 

výkonu v běhu na 400 m. Hlína s Moravcem (1984) se v osmdesátých letech věnovali 

přímo problematice motorického testování v krátkém sprintu, ale vyjadřovali se k ní 

spíše okrajově. 

Dnes se problematikou motorického testování ve sprintu odborně nezabývá u nás 

prakticky nikdo a především neexistuje žádná předepsaná nebo doporučovaná testová 

baterie pro danou atletickou disciplínu, jaké jsme znali z dob minulých a setkáváme se 

při tom s řadou obtíží, kdy si většina trenérů vymýšlí testovou baterii vlastní. 

3. 2. Cíl a úkoly práce 

Cíl práce: 

• pokusit se zjistit vztah záměrně vybraných motorických testů ke sportovnímu 

výkonu v běhu na 100m u záměrně vybrané skupiny sprinterů (n=13). Jsme si 

však vědomi, že zjišťování vztahu motorických testů ke sportovnímu výkonu na 

100 m u počtu (n=13) nemá takovou výpověďní hodnotu. Šlo tak o nastínění 

problematiky vztahovosti motorických testů ke sportovnímu výkonu. 

Vzhledem ke stanovenému cíli, jsme si vytyčili úkoly práce: 

• zamyslet se nad otázkou testování ve sprinterských disciplínách, 

• realizovat terénní měření u záměrně vybraných sprinterských testů a na základě 

ověřování, porovnávání a vyhodnocení přispět k objasnění vzájemného vztahu 

mezi vybranými motorickými testy a výkonem v běhu na 100 m, 

• zjistit korelaci jednotlivých motorických testů s výkonem v běhu na 100 m 

Oe předpokládána u všech záměrně vybraných motorických testů) a u běžeckých 

testů provést výpočet regresní rovnice pomocí predikčních tabulek 

podle Mackenzieho (2006), 

• poukázat na možnosti testů, jakou mají výpověď o sledovaném sprinterovi. 
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Na základě cíle a úkolů práce jsme stanovili následující postup: 

• hledáni odborné literatury a zdrojů na internetu, 

• studium a zpracováni literatury k danému tématu, seznámení se s problematikou 

sprintu, s motorickým testováním a s motorickými testy, 

• vytvoření vhodné testové baterie, 

• vybráni vhodné atletické skupiny pro testováni, 

• seznámení skupiny s testováním, 

• domluva a realizace terénního testováni - bude se jednat o longitudinální 

testováni v rámci ročního tréninkového cyklu atletů, 

• vyhodnocení a interpretace výsledků po skončení testování. 

3. 3. Stanovení hypotéz práce 

Hl Lze předpokládat, že u všech záměrně vybraných motorických testů 

se potvrdí určitá vztahovost k výkonu v běhu na 100 m. 

H2 Lze předpokládat, že tři běžecké záměrně vybrané motorické testy nám 

umožní odhad neboli prognózu výkonu v běhu na 100 m. 

3. 4. Metodologie 

Podstatou práce bylo terénní testování na atletickém stadionu a kontrolní 

starty na atletických závodech. Měřil se maximální momentální výkon atletů, vyjma 

testu 30 m letmo, 30 m akceleračního testu a testu skoku dalekého z místa, kdy byla 

možnost dvou pokusů, vždy na každý test s jedním platným pokusem (při nezdaření 

byla možnost opravy). 

Měření probíhalo ve standardních podmínkách s pomocí nezbytné techniky 

k testování rychlosti- především tzv. měřících buněk a stopek. 

Sestavení testovací baterie pro vybranou atletickou disciplínu, pomocí nichž jsme 

zjišťovali úroveň tělesné přípravy sportovce daného zaměření, bylo následující: 

1) Test 30 m z polovysokého startu - test akcelerační rychlosti, 

-čas zaznamenáváme s přesností 0,01 sekundy, 
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- měříme pomocí fotobuněk, 

- testovaní zaujmou postavení polovysokého 

startu, vybíhají libovolně a snaží se 

co nejrychleji dosáhnout maximální rychlosti. 

Počítá se lepší ze dvou pokusů. Mezi pokusy 

je takový interval odpočinku, aby atlet dosáhl 

plného zotavení (Mackenzie 2006). 

2) Test 30 m letmo -test maximální rychlosti, 

-čas zaznamenáváme s přesností 0,01 sekundy, 

-měří se pomocí fotobuněk, testovaní atleti využijí 20- 30m 

náběhu k dosažení maximální rychlosti, vybíhají libovolně. 

Počítá se lepší ze dvou pokusů (Hlína, Moravec 1984). 

3) Test 150m z polovysokého startu -test rychlostní vytrvalosti, 

- měříme ručně, 

- čas zaznamenáváme s přesností O, 1 sekundy, 

- testovaní zaujmou postavení polovysokého 

startu, vybíhají libovolně (Mackenzie 2006). 

4) Test skok daleký z místa -test výbušné síly dolních končetin, 

- měření v centimetrech, 

- skáče se do doskočiště odrazem z obou nohou 

a dopadem na obě nohy. Základní postavení je mírný 

stoj rozkročný, špičky chodidel na úrovni vyznačené 

čáry, nebo na okraji doskočiště. 

Testovaný provede nápřah pažemi a odrazí se. 

Počítá se lepší ze dvou pokusů (Hlína, Moravec 1984). 

5) Test desetiskok z místa střídnonož -test odrazové síly dolních končetin, 

- měření v centimetrech, 

- skáčeme z nákroku od stanovené čáry, 

chodidlo na výchozí značce se nesmí 
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odlepit patou od země, doskok na obě nohy, 

(Hlína, Moravec 1984). 

Kontrolní testování probíhalo průběžně v rámci jednoho ročního tréninkového 

cyklu u skupiny záměrně vybraných jedinců se vztahem k určené disciplíně, samotné 

testování proběhlo čtyřikrát během ročního cyklu atletů a to v přípravných obdobích, 

jednou v zimním přípravném období a třikrát v jarním přípravném období, z toho již 

dvakrát v předzávodním (etapa speciální přípravy) období. 

Testovaní atleti přistupovali k měření zodpovědně, řádně a patřičně 

připraveni, rozcvičeni a protaženi. 

3. 5. Charakteristika souboru 

Testovací soubor tvořilo 13 sprinterů a sprinterek mužské a juniorské, ženské 

a dorostenecké kategorie poměrně vysoké sprinterské výkonnosti, tedy bývalé 

mistrovské a 1. výkonnostní třídy. 

Všichni testovaní atleti mají již za sebou řadu let aktivního trénování 

a závodění v nejvyšších žákovských, dorosteneckých a juniorských atletických 

soutěžích, v mužské i ženské složce jsou závodníci se zkušenostmi z atletické 

extraligy, I. a II. ligy. 

Tabulka 5 

Charakteristika mužské testované skupiny 

Příjmení Somatická charakteristika 
Osobní výkon po dobu 

Rok závodní kariéry 
a jméno 

narození Tělesná Tělesná výška 
hmotnost (kg) (cm) 60m (s) lOOm(s) 

B.M. 1986 81 184 7,20 11,35 
B. T. 1985 67 170 7,17 10,91 
H.Z. 1981 70 188 7,09 10,94 
H.T. 1981 84 183 7,55 11,93 
K.P. 1981 95 190 7,20 11,14 
K. T. 1979 74 187 7,19 11,09 
K. J. 1987 71 173 7,55 11,46 

K.M. 1984 70 180 7,43 11,55 

Průměr muži 76,50 181,88 7,30 11,30 
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Tabulka 6 

Charakteristika ženské testované skupiny 

Příjmení Somatická charakteristika 
Osobní výkon po dobu 

Rok závodní kariéry 
a jméno 

naroze.ní Tělesná Tělesná výška 
hmemost (kg) (cm) 60-m (s) LOO m (s) 

F.K. 1990 53 159 8,16 12,98 

H.A. 1985 50 158 8,14 12,74 

H.T. 1989 56 165 8,11 12,56 

M.H. 1977 55 168 8,26 12,75 

S. J. 1982 63 168 8,19 13,00 

Průměr ženy 55,40 163,60 8,17 12,81 

Základem testovaného souboru byli sprinteři a sprinterky atletického klubu SK 

Jeseniova, kteří byli doplněni závodru'ky atletických klubů ze Slavie Praha a Dukly 

Praha. 

3. 6. Organizace výzkumu 

Terénní testování probíhalo na atletickém tartanovém stadionu SK Jeseniova 

(obrázky 1 a 2 v přílohové části) v tréninkových hodinách sprinterské skupiny. 

Testující z jiného oddílu byli vždy k testování přizváni. 

Výzkum byl ovlivněn tréninkem a tréninkovým plánem, úrovní jednotlivých 

sprinterů, jejich aktuální formou, náladou k testování, motivací, zdravotním stavem 

(u některých testovaných musely být ze zdravotních důvodů některé motorické testy 

vynechány) a z vnějších faktorů i počasím- především "větrný'' faktor. Tréninkový plán 

byl upraven tak, aby testující byli připraveni v optimální kondici a to proto, 

aby stanovené testy dodržovaly pro sprint určené standardy. 

Celé testování probíhalo samostatně po jednotlivcích, vždy jeden atlet byl 

testován, ale ostatní byli přítomní jeho výkonu. Velmi důležitá je při testování 

motivace i atmosféra připomínající závodní. 

Doba jednotlivého testování nepřesáhla včetně kvalitního individuálního 

rozcvičení 2 hodiny. 
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3. 7. Statistické zpracování dat 

Výsledky zjištěných statistických analýz prezentujeme především tabulámě 

a graficky (podle zkoumaného jevu). 

První tabulka představuje celkové výsledky všech testovaných z jedné série 

motorických testů, je použita stejná na každé testování. Pro přesnost uvádíme 

predikční tabulky u vybraných motorických testů pro běh na 1 00 m s výpočty 

plánovaných výkonů podle Mackenzieho (2006), které jsou pro tento účel 

v diplomové práci použity. 

Jedná se o: 

• 30 m akcelerační test z polovysokého startu, 

• test 30m letmo, 

• test 150 m z polovysokého startu. 

U testu skok daleký z místa je pro hodnocení použita slovní hodnotící škála 

pro dospělé (17let a výše) podle Mackenzieho (2006). 

U testu desetiskok střídnonož nebyla možnost důslednějšího vyhodnocení, 

protože nebyla dostupná hodnotící škála. 

Dále uvádíme korelační výpočet a způsob stanovení Spearmanova koeficientu 

(u korelačního koeficientu je použit program Microsoft Excel, který je spočítán 

pomocí funkce Nástroje korelace v doplňku Analytické nástroje v nabídce Statistické 

funkce). 

Dvě tabulky v závěru této kapitoly - ukázka statistické a příklad souhrnné 

výsledné tabulky všech motorických testů s predikcemi podle jednotlivých testů 

v porovnání se skutečnými výsledky u jednotlivých atletů jsou důležité pro jasnost 

a zjednodušení zpracování zjištěných dílčích výsledků a i pro jejich konečné 

stanovení. 

Ke statistické tabulce u běžeckých testů 30 m z polovysokého startu a 30 m 

letmo uvádíme pro názornost korelogram (graf korelační závislosti) statistické 

závislosti výše zmíněných testů ke sprintu na 1 00 m. 
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3.7.1. Ukázka výsledné celkové tabulky jedné série motorických testů 

Tabulka 7 

Ukázka celkové výsledkové tabulky z jedné série motorických testů (mužská část) 

Testo l'fÍIIÍ c~ . ... - na pF. zimu i pNprm·né ohdohí I 

Zú1nam llHlf>lli<,lJJJ;i'!.:d~stu - muži 

Příjmení Skok daleký Deseti skok 30m 30m (s) 150m (s) 
a jméno z místa (cm) z místa (m) letmo (s) I (polovys. start) I (polo\:ys. start) 

B.M. • • • • A~ 

B.T. 

H.Z. 

H.T. 

K.P. 

K. T. 

K.J. 

K.M. 

Průměr muži 

Datun testování: 

Míst o testování: 

I 
Skáče se do pískového I 

doskočiště odrazem Běh maximální 
zobou nohou a rychlostí, testovaní 
dopadem na obě nohy. využijí až 20 m 

náběhu. Test rychlostní 
vytrvalosti, výběh 
z polovysokého 
startu. 

Skáče se střídnonož z nákroku 
od stanovené čáry, doskok 
do pískového doskočiště je 

Akcelerační na obě nohy. test, 
výběh z polovysokého 
startu. 
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Tabulka 8 

Ukázka celkové výsledkové tabulky z jedné série motorických testů (ženská část) 

Tes/oi'(ÍIIÍ č . ... - napP. :i mni pNprm·ué obdobi I 

Zázn<tm iH:lli-..~JJ tl·slu- žcm 
------ ~· -- . 

Příjmení Skok daleký Desetiskok 30m 30m (s) 150m (s) 
a jméno z místa (cm) z místa (m) letmo (s) (polovys. start) I (polovys. start) 

F.K. 
H.A. 

H.T. 

M.H. 

S. J. 

Průměr ženy 

Datum testování: 

Místo testování: 

3.7.2. Ukázky predikčních a hodnotících tabulek podle Mackenzieho (2006) 

Tabulka 9 

Predikční tabulka s výpočty: Test 30m letmo (Mackenzie 2006) 

Flying 30 metre Test Calculator 

Flying 30 m time 

Predicted 60 m time 

Predicted 100 m time 

Plánovaný čas na 60 m; 
výpočet:= 3,2518227 +(30m letmo x 1,347864) + 
(30m letmo x 30m letmo- 0,016995) 

Plánovaný čas na 100 m; 

Výsledný nejlepší čas 
testu 30 m letmo 
v sekundách. 

výpočet: = 4,8793289 + (30 m letmo x 2,2011769) 
+ (30 m letmo x 30m letmo- 0,040363) 
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Tabulka 10 

Predikční tabulka s výpočty: 30 m z polovysokého startu - akcelerační test 

(Mackenzie 2006) 

30 metre Acceleration Calculator 

30m time 

Predicted 60 m time 

Predicted 100 m time seconds 

Plánovaný čas na 60 m; 
výpočet:= 1,7486085 +(30m x 1,3852527) + 
(30m x 30m- 0,016995) 

Výsledný nejlepší čas 
akceleračního testu na 
30 m v sekundách. 

Plánovaný čas na 100 m; 
výpočet:= 2,4091953 +(30m x 2,2899751) + 
(30 m x 30 m- 0,040363) 

Tabulka ll 

Predikční tabulka s výpočty: Test 150m z polovysokého startu (Mackenzie 2006) 

Predictions based on a 150 metre time 

150m time 

Predicted 1 00 m time 

Plánovaný čas na 1 00 m; 
výpočet: = -2,496488 +(150m x 0,9996637) + 
(150m x 150m- 0,010305) 

.s. o 

Výsledný čas testu na 
150 m z polovysokého 
startu v sekundách. 



Tabulka 12 

Tabulka pro skok daleký z místa s hodnotící škálou podle Mackenzieho (2006) 

Pohlaví 

3.7.3. Korelační koeficient 

Slovo korelace se v počátcích statistiky psalo co-relation, odkud je zřejmé, 

že vyjadřuje souvztažnost (Kovář, Blahuš 1989). 

Tento nástroj a příslušné vzorce měří vztah mezi dvěma sadami dat, která jsou 

vážena, aby nebyla závislá na použité jednotce míry neboli pomocí korelačního 

koeficientu je možné určit vztah mezi dvěma vlastnostmi. Výpočet korelačm'ho 

koeficientu souboru vrátí kovarianci dvou sad dat dělenou součinem jejich 

směrodatných odchylek: 

a 

Nástroj korelace používáme k testování závislosti dvou sad dat. Závislost 

znamená, že velké hodnoty v jedné sadě odpovídají velkým hodnotám ve druhé sadě 

(kladná korelace) nebo že malé hodnoty v jedné sadě odpovídají velkým hodnotám 

ve druhé sadě (záporná korelace). Pokud jsou hodnoty v obou sadách nezávislé, bude 

korelace blízká nule. Ale čím více spolu dané hodnoty korelují, tím více se koeficient 

blíží jedné. 

Tento koeficient je vypočítán pomocí programu Microsoft Excel. Nástroj korelace 

je součástí doplňku Analytické nástroje v nabídce Statistické funkce. 
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3.7.3.1 Věcný a formální smysl znaménka korelačního koeficientu 

Často se stává, že výsledky nějakého motorického testu vyjadřujeme 

např. v počtu chyb. Výsledky pak udávají, že čím menší je hodnota výsledku, 

tím lepšího výkonu bylo dosaženo. 

Typickým ph'klademje vyjádření rychlosti nějaké pohybové činnosti (např. běhu) 

časem - čím méně vteřin, tím lepší výkon. Věcný smysl závislosti je však zkreslen, 

korelujeme-li tento test s jiným, pro nějž např. platí - čím více metrů, tím lepší výkon 

(Kovář, Blahuš 1989). 

Tímto způsobem pak dosáhneme korelačm'ho koeficientu např. r = -0,70 

mezi výsledky v běhu na 100 m a skokem dalekým z místa. Zde podle Kováře 

a Blahuše (1989) r = -0,70 znamená, že čím byl kratší čas na 100 m, tím větší byla 

délka skoku. Jde tedy formálně o závislost nepřímou. Protože však platí čím kratší čas, 

tím lepší výkon, je z věcného hlediska závislost mezi výkony (nikoli mezi naměřenými 

výsledky) kladná. V praxi pak pro korelaci mezi během na 100m a skokem dalekým 

z místa budeme psát r = +0,70. 

Naopak budeme-li korelovat např. tělesnou váhu s během na 100 m, dostaneme 

formálně kladný korelační koeficient. Podle čím kratší čas, tím lepší výkon jej však 

z věcného hlediska budeme považovat za záporný (Kovář, Blahuš 1989). 

3.7.4. Spearmanův koeficient pořadové korelace rs 

Jedná se o metodu, která využívá pořadí při zjišťování závislosti dvou znaků. Je 

založený na pořadích jedinců uspořádaných podle velikosti vzhledem ke dvěma 

sledovaným veličinám. Každému jedinci se přiřadí dvojice pořadí Q (pořadí podle první 

veličiny X) a R (pořadí podle druhé veličiny Y). Kdyby s rostoucími hodnotami X 

vzrůstaly i hodnoty Y, byla by zřejmě pořadí obou veličin shodná, tj. Q = R pro každého 

jedince. Jestliže s rostoucími hodnotami X klesají hodnoty Y, jsou pořadí obou veličin 

právě opačná. Při nezávislosti jsou pořadí zpřeházená zcela náhodně. Pro n 

pozorovaných dvojic ve výběru se Spearmanův koeficient pořadové korelace počítá 

pomocí diferencí pořadí d; = Q;- R; jako: 

rs=l- (:2 )" n n -1 
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Při shodném pořadí dosahuje koeficient rs maximální hodnoty 1, při opačném 

pořadí minimální hodnoty -1. V ostatních případech je -1 < rs < 1. Hodnoty 

korelačm'ho koeficientu blízké nule naznačují, že pořadí jsou náhodně zpřeházená 

a mezi sledovanými veličinami tedy není závislost. Při platnosti nulové hypotézy 

o nezávislosti obou veličin jsou odchylky Spearmanova koeficientu pořadové korelace 

od nuly jen náhodné. Když tedy absolutní hodnota Spearmanova koeficientu pořadové 

korelace Ir .si překročí 5% nebo 1% kritickou hodnotu, zamítá se nulová hypotéza 

o nezávislosti na příslušné hladině významnosti. Kritické hodnoty Spearmanova 

koeficientu pořadové korelace pro oboustrannou alternativu jsou uvedeny v následující 

tabulce. 

Tabulka 13 

Kritické hodnoty Spearmanova koeficientu pořadové korelace rs 

n a n a 
0,05 0,01 0,05 0,01 

5 0,9000 - 18 0,4716 0,5975 
6 0,8286 0,9429 19 0,4579 0,5825 
7 0,7450 0,8929 20 0,4451 0,5684 
8 0,6905 0,8571 21 0,4351 0,5545 
9 0,6833 0,8167 22 0,4241 0,5426 
10 0,6364 0,7818 23 0,4150 0,5306 
ll 0,6091 0,7545 24 0,4061 0,5200 
12 0,5804 0,7273 25 0,3977 0,5100 
13 0,5549 0,6978 26 0,3894 0,5002 
14 0,5341 0,6747 27 0,3822 0,4915 
15 0,5179 0,6536 28 0,3749 0,4828 
16 0,5000 0,6324 29 0,3685 0,4744 
17 0,4853 0,6152 30 0,3620 0,4665 

Hladina statistické 

I Počet dvojic pozorování I významnosti 
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3. 7 .5. Ukázka statistické tabulky 

Tabulka 14 

Ukázka vybrané statistické tabulky: Test 30m letmo ženy 

Test 30 m letmo -ženy 

Přijmení a jméno Skutečný čas Testování č. 1 Korelační Spearmanův 
na 100m (s) (s) koeficient koeficient 

F.K. 
H.A. 
H.T. 
M.H. 

S.J. 

Příjmení a jméno Skutečný čas Testování č. 2 Korelační Spearmanův 
na 100m (s) (s) koeficient koeficient 

F.K. 
H.A. 
H.T. 
M.H. 
S. J. 

Příjmení a jméno Skutečný čas Testování č. 3 Korelační Spearmanův 

na 100m (s) (s) koeficient koeficient 
F. K. 
H.A. 
H.T. 
M.H. 
S. J. 

Příjmení a jméno Skutečný čas Testování č. 4 Korelační Spearmanův 

na 100m (s) (s) koeficient koeficient 
F. K. .. .4 

H.A. r 
H.T. 

I M.H. 
S. J. 

Celkové koefi.cient)/30 m letmo- ž/ny: I 
I 

cov (_x: y) 
Čas 100 ·px,Y = na m <rx·<ry 
v závodě - nejlepší 

n 
kde sE a; 

čas ve sledované 2 l 2 
rs = 1- i=l 

sezóně. G"x = n L (Xi-P.x) n( n:;~ - 1)' Výsledky konkrétního 
testu během sledované 

a 

2 l 2 
sezóny u testujících. ~~ = -n L(Jí-p.y) 
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3.7.6. Ukázka korelogramu (grafu korelační závislosti) statistické závislosti 

Graf1 

Ukázka korelogramu (grafu korelační závislosti) žen běhu na 100 m a testu 30 m letmo 

(vytvořeného pomocí programu Microsoft Excel) 

Test 30m letmo ženy: Testování č. 3 
4,37 ·~--,---·- r = 1 

~ 4,27 
o 

4,17 ~ 
~ 4,07 
E 
Cl 3,97 
I") 

Gll 3,87 al 
oO 

3,n 
13,00 13,20 

Název testu, kategorie 
a číslo testování 
ve sledovaném cyklu. 

Datová řada testových 
výsledků vyznačující 

závislost porovnávané 
disciplíny a mot. testu. 

Stupnice časů testu 30 m 
letmo ženy odvozená 
z regresní rovnice podle 
Mackenzieho (2006). 

Stupnice skutečných 
časů na 100 m 
v závodě - hodnocen 
je nejlepší čas ve 
sledované sezóně u 
každého testovaného. 
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Přímka korelačního 

koeficientu r = 1. Čím 
blíže jsou body této 
přímce, tím větší Je 
korelační závislost. 



3.7.7. Ukázka souhrnné výsledné tabulky motorických testů u jednotlivců 

Tabulka 15 

Jméno: 

Test 30 m z polovysokého startu 

30m z místa (s) Predikce na 60 m (s) Predikce na 100 m (s) 

Přípravné I. 

Přípravné II. 

Přípravné II 

Předzávodní 

Skutečný čas na 100m (s) I 
Test 30m letmo 

30m letmo (s) Predikce na 60 m (s) Predikce na 100 m (s) 

Přípravné I. 

Pří.g_ravné II. 

Přípravné II 

Předzávodní 

Skutečný čas na 100m (s) 1 
Test 150m z polovysokého startu 

150m (s) Predikce na 100m (s) 

Přípravné I. 

Přípravné II. 

Přípravné ll 

Předzávodní 

Skutečný čas na 100m (s) I 
Test skok daleký z mista 

Skok daleký z místa (cm) Hodnocení výkonu 

Přípravné I. 

Přípravné ll. 

Přípravné ll 

Předzávodní 

Skutečný čas na 100m (s) I 
Test desetiskok střídnonož 

Desetiskok z místa (m\ 

Přípravné I. 

Přípravné ll. 

Přípravné ll 

Předzávodní 

Skutečný čas na 100m (s) J 
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4. VÝSLEDKOVÁ ČÁST A DISKUSE 

Celkem byly zpracovávány údaje u 5 speciálních motorických testů, z čehož 

3 testy byly běžecké (akcelerační test 30 m z polovysokého startu, test maximální 

rychlosti 30 m letmo a test rychlostní vytrvalosti 150 m z polovysokého startu) 

a 2 skokanské (test výbušné síly dolních končetin skok daleký z místa a test odrazové 

síly dolních končetin desetiskok střídnonož z místa). Testy byly vybrány záměrně, 

neboť právě u těchto testů jsme předpokládali nejbližší vztah ke sledované disciplíně -

k sprintu na 1 00 m. 

Testovaný soubor čítal 8 sprinterů mužské a 5 sprinterek ženské kategorie 

vysoké sprinterské výkonnosti, obě kategorie byly hodnoceny samostatně. Samotné 

testování vybraného souboru proběhlo podle naplánovaného harmonogramu. 

Jediným problémem byly pouze zdravotní důvody dvou testovaných atletů, 

kteří některé testy či celé testování neabsolvovali, což způsobilo neúplnost výsledků 

v některých testech. 

U všech testů jsme pak hodnotili jejich vztah k výkonnosti na 100 m pomocí 

korelačního koeficientu a pomocí Spearmanova koeficientu pořadové korelace. 

Základem hodnocení byly párové hodnoty výkonu daného testu a výkonu ve sprintu 

na I 00 m. U běžeckých testů (30 m z polovysokého startu, 30 m letmo a 150 m 

z polovysokého startu), kde jsme zjistili vysokou korelaci s výkonem v běhu na 100m, 

jsme provedli pomocí predikčních tabulek podle Mackenzieho (2006) výpočet 

regresní rovnice, která nám umožnila odhad neboli predikci výkonu v běhu na 100 m. 

Pro popisnou charakteristiku výsledků uvádíme celkové tabulky z každého 

samostatného testování, které jsou rozdělené podle kategorií a seřazené postupně 

podle průběhu testování. Tabulky obsahují výsledné hodnoty všech vybraných 

motorických testů u každého jednotlivce, který daný test absolvoval, vypočetli jsme 

průměrnou výkonnost u každého motorického testu u jednotlivých kategorií, a dále 

jsou barevně označené nejlepší (žlutá barva) a nejslabší (oranžová barva) výkony 

u každého motorického testu. 
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Tabulka 16 

Celková výsledková tabulka první série motorických testů - muži 

Testo1'lÍIIÍ (~. I- PHpral'flé období 1- -;.imuí 

Zúnam iii!Lf!lW11t(lil\,~~!((~h testu- muži 

Přijmení Skok daleký Desetiskok 30m 30m (s) 150m (s) 
a jméno z místa (cm) z místa (m) letmo (s) (polovys. ~1art) ~ (polo\ys. start) 

B.M. 280 28,25 3,37 4,43 17,8 

B.T. 255 25,18 3,25 4,25 17,2 

H.Z. 278 31,05 3,25 4,28 17,6 

H.T. 248 25,18 3,51 4,50 18,7 

K.P. 265 26,15 3,34 4,30 17,0 

K. T. 282 30,32 3,31 4,35 17,9 

K. J. 232 25,26 3,49 4,55 18,4 

K.M. 269 27,19 3,39 4,46 18,5 

~růměrmuži 263,6 27,32 3,36 4 39 17,9 

Datum testování: 20.10.2005 

Místo testování: SK Jeseniova 

Tabulka 17 

Celková výsledková tabulka první série motorických testů - ženy 

T e.'IIOI'IÍIIÍ L~. I - PNpm1'11é období I- -;;imuí 

Zúnam ~testu- žen~ 

Přijmení Skok daleký Desetiskok 30m 30m (s) 150m (s) 
a jméno z místa (cm) z místa (m) letmo (s) (polovys. start) (polovys. start) 

F.K. 205 21,98 4,21 5,34 20,8 

H.A. 219 23,47 4,12 5,25 20,5 

H.T. 212 - 4,15 5,24 20,3 

M.H. 207 22,19 4,21 5,34 21 ,3 

s. J. 224 24,25 4,24 5,40 20,7 

Průměr ženy 213,4 22,97 4,19 5 31 20,7 

Datum testování: 20.10.2005 

Místo testování: SK Jeseniova 

Krátký komentář k zjištěným výsledkům: Tabulky 16 a 17 představují pnní sérii 

motorických testů u mužské i ženské kategorie. Testování proběhlo v zimním 

přípravném období v etapě všeobecné přípravy těsně před atletickým soustředěním. 

Počasí žádným způsobem hodnotu testových výsledků neznehodnotilo. V ženské 

kategorii jsou výkony vyrovnanější než v mužské, je ale třeba upozornit na některé 
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skutečnosti. V mužské kategorii je testovaný H. Z. specialista neJen sprinter, 

ale zaměřuje se i na skok daleký a trojskok a vedlejší disciplíny K. T. a K. M. jsou také 

skok daleký a trojskok. První dva zmínění ve skokanských testech proto v souladu 

se svou druhou specializací ostatní testované převyšují, K. M. má i přes svou částečnou 

skokanskou specializaci tyto testové ukazatele srovnatelné s ostatními. Testovaný B. M. 

je specialista oštěpař, ale i kvalitní vícebojař. Sprint tedy patří k jeho doplňkovým 

disciplínám a je na vysoké úrovni, proto byl zařazen do testovaného souboru. Díky své 

vícebojařské specializaci se proto řadí v odrazových testech k nadprůměrným. V ženské 

kategorii je S. J. specialistka oštěpar"ka, ale svými běžeckými výkony se řadí 

ke kvalitním sprinterkám. Ostatní testovaní se v současné specializují již pouze 

na krátký sprint. 

V mužské kategorii jsou velké rozdíly u testů skok daleký z místa (nejlepšího 

a nejhoršího dělí 50 cm), desetiskok střídnonož (rozdíl téměř 6 m) a testu 150 m 

polovysokého startu (rozdíl 1,5 s). Rychlostní a akcelerační test se zdají být 

vyrovnanější. 

U žen takové rozdíly nenacházíme, H. T. pouze neabsolvovala test desetiskok 

střídnonož ze zdravotních důvodů. Ale právě H. T. jasně dominovala ve všech 

běžeckých testech. 

Tabulka 18 

Celková výsledková tabulka druhé série motorických testů - muži 

Testo •·tiní L~. 2 - PNpra1'11é období ll- jamí 

Zúznam ~~testu - muži 

Příjmení Skok daleký Desetiskok 30m 30m (s) 150m (s) 
a jméno z místa (cm) z místa (m) letmo _(s) (polovys. start) I (polows. start) 

B.M. 274 27,96 3,23 4,30 17,8 

B. T. 264 25,61 3,09 4,15 16,7 

H.Z. 275 30,95 3,11 4,19 17,6 

H. T. 265 26,00 3,31 4,45 18,5 

K.P. - - - - -
K.T. 288 31,46 3,11 4,22 17,7 

K.J. 240 26,01 3,27 444 18,2 

K.M. 272 27,89 3,22 4 33 18,4 

Průměr muži 266,7 28,45 3,20 4 33 18,1 

Datum testování: 6.4.2006 

Místo testování: SK Jeseniova 
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Tabulka 19 

Celková výsledková tabulka druhé série motorických testů - ženy 

Testol'(ÍIIi (\ 2- PNpramé obdohi 11-jami 

Zá w a m ~:11I0Jffi'!Jrtt~Js,-~ h .. .. tu - Žl' n y 
. . ~----~ --

Přijmení Skok daleký Deseti skok 30m 30m (s) 150m (s) 
a jméno z místa (cm) z místa (m) letmo (s) I ( polovys. !,1art) (polovys. start) 

F. K. 210 22,42 4,05 5,09 20,4 

H.A. 225 23,59 3,92 5 05 204 

H.T. 217 - 3,95 5,03 19,8 

M.H. 212 22,75 4,17 5,26 21,2 

S. J. 231 24,25 4,12 5,27 20,4 

Průměr ženy 219,0 23,25 4,04 5,14 20,4 

Datum testování: 6.4.2006 

Místo testování: SK Jeseniova 

Krátký komentář k tabulkám: Druhou sérii testů již v průběhu jarního přípravného 

období představují tabulky 18 a 19. Ani zde do průběhu testů nezasáhlo negativním 

způsobem počasí. Testování proběhlo před atletickým soustředěním většiny 

testovaných. 

V mužské kategorii jsou opět ve výsledcích výraznější rozdíly než v kategorii 

žen. U odrazových testů se rozdíly téměř nezměnily, ale u testu 150m z polovysokého 

startu se rozdíl nejlepšího a nejhoršího přiblížil již k 2 s, což je výrazný rozdíl tohoto 

ukazatele. Poměrně velké rozdíly vznikly nečekaně u akceleračm'ho testu 30 m 

z polovysokého startu (nejlepšího a nejhoršího dělili 0,3 s). Nejlepší běžecké testy zde 

prokázal B. T., skokanské K. T. K testovaným s nejhorší výkonností patřili H. T. 

(nejhorší u všech běžeckých testů) a K. J. Testování č. 2 celé ze zdravotních důvodů 

neabsolvoval K. P. 

U žen se výsledky podobají předchozímu testování. H. T. neabsolvovala test 

desetiskok střídnonož kvůli zdravotním problémům se zády, ale tentokrát již nebyla tak 

suverénní v běžeckých testech. Test maximální rychlosti 30 m letmo s časem 

3,92 s měla nejrychlejší H. A. V odrazové části motorického testování jasně dominovala 

S. J. Naopak nejhorší běžeckou část testů mají M. H. a S. J., skokanskou část pak 

dorostenka F. K. 
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Tabulka20 

Celková výsledková tabulka třetí série motorických testů - muži 

TestOI'lÍilÍ {. 3 - p,~ed;:,úl·odllí o/}(/obí (etapa ~peciúlní pHpr(ll:rJ - letní 

?aznan~--- __ . _ tl·stu -muži 

Příjmení Skok daleký Desetiskok 30m 30m (s) 150m (s) 
a jméno z místa (cm) z místa (m) letmo (s) I (polovys. start) 1 (polovys. start) 

B.M. 283 28,95 3,19 4,29 17,6 

B. T. 267 25,26 3,11 4,15 16,6 

H.Z. 287 31,39 3,11 4 21 17,2 

H.T. 251 25,53 3,32 4,41 18,1 
K.P. 260 24,95 3,15 4,25 16,7 

K. T. 289 29,77 3,14 4,24 17,3 

K.J. 244 25,64 3,29 4,47 17,7 

K.M. 269 28,16 3,19 4,34 17,9 

Průměr muži 268,8 27,46 3,19 4,30 17,4 

Datum testování: 20.4.2006 

Místo testování: SK Jeseniova 

Tabulka21 

Celková výsledková tabulka třetí série motorických testů - ženy 

Te'IIOI'lÍIIÍ ,~. 3- Před':.lÍI'odui obdobi (etapa .\peciá/ni pNprm:rJ - letni 

Zúnam ~-Jfr tl'stu - Žl'n~ 

Příjmení Skok daleký Desetiskok 30m 30m (s) 150m (s) 
a jméno z místa(cm) z místa (m) letmo (s) (polovys. start) (polovys. start) 

F. K. 208 22,09 4,05 5 12 20,3 

H.A. 224 23,25 3,95 5 05 19,9 
H.T. 215 - 3,92 4,98 19,6 

M.H. 210 22,36 4,16 5,25 20,9 

S. J. 235 24,17 4,16 5 32 20,2 
Průměr ženy 218,4 22,97 4,05 5,14 20,2 

Datum testování: 20.4.2006 

Místo testování: SK Jeseniova 

Krátký komentář k tabulkám: Třetí série testů proběhla bez problémů, počasí 

testy neovlivnilo. Testování proběhlo po atletickém soustředění většiny testovaných. 

V mužské části se výsledky mírně vyrovnaly, velké rozdíly přetrvávají 

u akceleračního testu 30m z polovysokého startu. Vedoucí postavení v běžecké části 

testů si upevnil B. T., k nejslabším testovaným patřily H. T. a K. J. 
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U žen H. T. neabsolvovala test desetiskok střídnonož ze zdravotních důvodů, 

v běžecké části ale ve všech testech dominovala. Nejslabší v běžecké části byly S. J. 

a M. H., S. J. měla naopak nejlepší část skokanskou. 

Tabulka22 

Celková výsledková tabulka čtvrté série motorických testů - muži 

Tes/ol'(ÍIIÍ č. 4- Pl~ed;.lÍI'lHiní o/ulobí (etapu \peciúlní pNprm:rJ- letní 

Z:iznam HlW!ít\!ilJiiOOi~EJ!~J~stu- muži 

Příjmení Skok daleký Deseti skok 30m 30m (s) 150m (s) 
a jméno z místa (cm) z místa (m) letmo (s) I (polovys. start) I (polovys. start) 

B.M. 279 28,69 3,17 4,25 17,4 

B. T. 265 25,87 3,06 4,09 16,4 

H.Z. 290 31 ,20 3,09 4,14 16,8 

H.T. 263 26,15 3,29 4,39 18,0 

K.P. 276 26,87 3,11 4,18 16,6 

K. T. 297 30,55 3,11 4,11 17,2 

K. J. 241 26,25 3,25 4,35 17,7 

K.M. 266 27,98 3,19 4,28 17,7 
Průměr muži 272,1 27,95 3,16 4,22 17,2 

Datum testováni: 4.5.2006 

Místo testováni: SK Jeseniova 

Tabulka23 

Celková výsledková tabulka čtvrté série motorických testů - ženy 

Testowíní (\ 4- Ptedztí,·oduí olulobí (etapa .\peciúlní pNprm:r) -letní 

Z:íznam nwtoricl~~ eh testu - žen~ 

Příjmení Skok daleký Desetiskok 30m 30m (s) 150m (s) 
a jméno z místa (cm) z místa (m) letmo (s) (polovys. start) (polovys. start) 

F.K. 216 22,45 4,01 5,09 20,1 
H.A. 229 23,43 3,83 4,96 19,9 
H.T. - - - - -
M.H. 210 22,23 4,16 5,23 20,7 
S. J. 238 25,01 4,09 5,23 20,0 
Průměr ženy 223,3 23,28 4,02 5,13 20,2 

Datum testováni: 4.5.2006 

Místo testováni: SK Jeseniova 
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Krátký komentář k tabulkám: Ve čtvrté sérii motorických testů jsme se již 

přiblížili závodnímu období a výsledné hodnoty jednotlivých testů dosahují u většiny 

testovaných jejich maxima. V mužské části dominoval v běžecké části B. T., v ženské 

při absenci H. T. dominovala v běžecké části H. A. Ve skokanských částech se opět 

projevila vedlejší specializace testovaných atletů, kteří zde dominovali. H. T. 

neabsolvovala testování ze zdravotních důvodů. Počasí výsledky testů neznehodnotilo. 

Výsledky především běžeckých testů s pomocí výpočtu regresní rovnice 

podle Mackenzieho (2006) napověděly, jaké časy je možno od jednotlivých sprinterů 

a sprinterek v závodním období očekávat. V dalších odstavcích se dozvíme, jak se tyto 

prognózy naplnily a jak jednotlivé motorické testy korelovaly s výsledným časem 

v běhu na 100m. 

Vypočtené celkové korelační koeficienty a Spearmanovy koeficienty pořadové 

korelace jsou uvedeny v tabulkách 24 a 25 a dále v tabulkách 1 - 10 v přílohové části 

i s dílčími výsledky z jednotlivých testování. Obě kategorie, mužská a ženská, 

byly hodnoceny samostatně. Pro každý motorický test zvlášť byl vypočítán celkový 

korelační koeficient i Spearmanův koeficient pořadové korelace, který byl počítán 

s kritickou hodnotou r 0,01 i r 0,05 u mužů a vzhledem k nižšímu počtu testovaných jen 

r 0,05 u žen (kritické hodnoty uvádí tabulka 13). Celkovým korelačním koeficientům 

všech testů předcházelo sledování korelací jednotlivých testů v každém samostatném 

testování, proto u každého sledovaného testu kromě celkových koeficientů zjišťujeme 

ještě čtyři koeficienty dílčí. 

Korelační koeficient u mužů prokazuje nejvyšší závislost ke sprintu na 100 m 

u testu maximální rychlosti - testu 30 m letmo a testu rychlostní vytrvalosti -

testu 150 m z polovysokého startu. Oba motorické testy mají shodný korelační 

koeficient 0,85, který můžeme hodnotit jako vysoký stupeň korelace. U obou testů je to 

logické, neboť tratě svým charakterem jsou závodní trati na 100 m blízké. Potvrzuje se 

tím i poznatek, že výkon v běhu na 100 m je závislý jak na maximální rychlosti, 

tak i rychlostní vytrvalosti reprezentované výše zmíněnými běžeckými testy. Vysoký 

stupeň korelace se v mužské kategorii prokázal i u třetího běžeckého testu, testu 

akcelerační rychlosti - test 30 m z polovysokého startu, kde jsme zjistili korelační 

koeficient 0,78 a i tento test prokazuje, že akcelerační rychlost je pro sprintera velmi 

důležitá. Oba zbývající motorické testy, test výbušné síly dolních končetin - test skok 
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daleký z místa a test odrazové síly dolních končetin - desetiskok střídnonož, vykazují 

překvapivě nižší stupeň těsnosti s výkonem v běhu na 1 00 m. U obou skokanských testů · 

jsme zjistili korelační koeficient 0,33. 

Zejména u testu 30 m letmo byl očekáván korelační koeficient ještě vyšší, 

podobně jako tomu je u ženské kategorie, ale u některých testovaných atletů došlo 

k velkým rozptylům mezi testováním a závodními časy. Testovaní H. T. a K. M. 

prokazovali v motorických testech výrazně lepší výsledky, než pak v samotných 

závodech. Zdravotní problémy se u obou závodníků během testování nevyskytly, tak lze 

pouze usuzovat, že se jedná o atlety tzv. tréninkového typu. Pravým opakem byl ještě 

juniorský závodník K. J., který v testech prokazoval výsledky slabší, než pak 

v samotném závodě. Jeho časy se pohybovaly těsně pod úrovní predikčních výsledků 

(11,61 s), ale na Mistrovství ČR zaběhllOO m za regulérních podmínek 11,46 s, čímž 

si vylepšil i osobní rekord. O K. J. tedy můžeme naopak hovořit jako o atletovi 

závodního typu. U většiny testovaných je zajímavý i ukazatel rychlostní vytrvalosti -

testu 150m z polovysokého startu. Kromě B. T. a K. P vykazují všichni testovaní muži 

vzhledem k ostatním běžeckým motorickým testům tento ukazatel jako relativně 

nejslabší (predikční časy v předzávodním období jsou u některých až o 0,5 s horší, 

než časy závodní), přesto korelační koeficient (0,85) prokázal u mužů vysokou těsnost 

s výkonem v běhu na 100 m. Nízkou korelaci u skokanských testů je možné si vysvětlit 

doplňkovou skokanskou specializací testovaných H. Z., K. T., K. M. a u B. M. 

doplňkovou vícebojařskou specializací. První dva jmenování právě skokanskými testy 

ostatní testované výrazně převyšovali, i když K. T. v běžeckých testech i v závodě 

na 100 m patřil spíše k průměrným závodníkům. 

U žen je situace podobná. Nejvyšší korelační závislost ke sprintu na 100 m 

se projevila u testu maximální rychlosti - test 30 m letmo, kdy jsme zjistili korelační 

koeficient 0,94. Jeho vysoký stupeň byl předpokládán a je dán i nižším počtem 

testovaných žen. Druhou nejvyšší korelaci jsme zjistili u testu akcelerační rychlosti -

test 30 m z polovysokého startu, kde hodnota korelačního koeficientu dosáhla 0,89, 

kterou hodnotíme stále jako vysoký stupeň korelace. Test rychlostní vytrvalosti - test 

150 m z polovysokého startu prokázal třetí nejvyšší korelaci u ženské kategorie 

a to 0,81. Tato hodnota také prokazuje vysoký stupeň korelace tohoto testu 

s porovnávanou disciplínou. U skokanských testů vykazujeme nižší stupeň korelace. 

U testu výbušné síly dolních končetin- test skok daleký z místa jsme zjistili korelační 

koeficient 0,20, tedy ještě nižší než u mužské kategorie a nejinak tomu bylo i u testu 
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odrazové síly dolních končetin - desetiskok střídnonož, kde se prokázala vůbec nejnižší 

korelace ze všech motorických testů 0,10. 

Jediná změna oproti mužské kategorii v běžeckých testech je v pořadí testů 

na druhém a třetím místě. Co se týče těsnosti korelace s výkonem v běhu na 1 00 m, 

u testu 30 m letmo byl u žen zjištěn vůbec nejvyšší korelační koeficient, který byl těsně 

následovaný akceleračním testem 30 m z polovysokého startu. V běžeckých testech je 

situace v ženské kategorii vyrovnanější, než v mužské, specializace všech testovaných 

kromě S. J. je pouze na krátký sprint. Testování ale narušila svými zdravotními 

problémy se zády předpokládaná nejrychlejší sprinterka z testovaných, H. T., 

která neabsolvovala v odrazové části test desetiskok střídnonož a poslední sérii 

motorických testů neabsolvovala vůbec, kdy pak kvůli zdravotním problémům dlouho 

netrénovala a i její závodní časy, kterých nakonec nebylo mnoho, byly tímto 

tréninkovým výpadkem značně narušeny. Proto H. T. svým časem na 100m zaostala 

za H. A., i když v posledních absolvovaných testech v běžecké části H. T. dominovala. 

U testu 150 m z polovysokého startu se ženy ph1iš neliší od mužů a vzhledem 

k ostatním běžeckým motorickým testům vykazují tento ukazatel jako nejslabší 

(v předzávodním období činil rozdíl skutečných a predikčních časů v negativní rovině 

0,2 s až 0,5 s), opět ale s vysokou korelací 0,81. Naopak nízkou korelaci u skokanských 

testů v ženské kategorii (u testu desetiskok střídnonož téměř nulovou) si vysvětlujeme 

nejen nižším stupněm těsnosti skokanských testů na rozdíl od testů běžeckých 

s výkonem v běhu na 100 m, ale zde i rozdílnou věkovou kategorií u žen, kdy zejména 

mladší závodnice nemají ještě takové silové a odrazové předpoklady a u testu 

desetiskok střídnonož správnou a účelnou techniku závodnic starších a zkušenějších. 

Tabulka24 

Souhrn korelačních koeficientů 

Motorické testy - muži Korelační Motorické testy - ženy Korelační 
kj»eficient koeficient 

30 mletmo 0,85 30m letmo 0,94 
30 m z polovysokého startu 0,78 30m z polovysokého startu 0,89 
150 m z polovysokého startu 0,85 150 m z polovysokého startu '0,81 
Skok daleký z místa 0,33 Skok daleký z místa 0,20 
Desetiskok střídnonož 0,33 Desetiskok střídnonož 0,10 
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U Spearmanova koeficientu pořadové korelace se v mužské kategorii prokazuje 

nejvyšší závislost u testu rychlostní vytrvalosti - test 150 m z polovysokého startu 

(rs 0,95). U testů akcelerační rychlosti - test 30 m z polovysokého startu (rs 0,88) 

a maximální rychlosti - test 30 m letmo (rs 0,92) se prokázala také závislost na 1% 

hladině statistické významnosti, která je v tomto případě dána hodnotou Spearmanova 

koeficientu 0,86. U skokanských testů se potvrdily výsledky z korelačních koeficientů, 

že jejich těsnost s výkonem je na nižším stupni. U testu výbušné síly dolních končetin -

test skok daleký z místa (rs 0,27) i u testu odrazové síly dolních končetin - desetiskok 

střídnonož (rs 0,11) jsme nezjistili statisticky významný vztah k výkonu v běhu 

na 100m. 

U žen se situace opět výrazně neliší. Vzhledem k nízkému počtu testovaných žen 

můžeme porovnávat pouze závislost na 5% hladině významnosti, kde je dána hodnota 

Spearmanova koeficientu 0,90. Pouze test maximální rychlosti - test 30 m letmo 

s koeficientem 0,94 můžeme hodnotit jako závislý na 5% hladině statistické 

významnosti. Zbylé dva běžecké testy, test rychlostní vytrvalosti - test 150 m 

z polovysokého startu (rs 0,82) a test akcelerační rychlosti - test 30 m z polovysokého 

startu (rs O, 78), u ženské kategorie i přes vysoké koeficienty neprokazují statisticky 

významný vztah ke sledované disciplíně. Odrazové testy, test výbušné síly dolních 

končetin - test skok daleký z místa (rs 0,25) i test odrazové síly dolních končetin -

desetiskok střídnonož (rs 0,48), neprokázaly v ženské kategorii stejně jako v mužské 

kategorii statisticky významný vztah k běhu na 1 00 m. 

Tabulka25 

Souhrn Spearmanova koeficientu pořadové korelace 

Motorické testy- muži Spearmanův Motorické testy - ženy Spearmanův 

koeficient koeficient 
30 mletmo 0,92 30m letmo 0,94 
30m z polovysokého startu 0,88 30 m z polovysokého startu 0,82 
150 m z polovysokého startu 0,95 150 m z polovysokého startu 0,78 
Skok daleký z místa 0,27 Skok daleký z místa 0,25 
Desetiskok střídnonož 0,11 Desetiskok střídnonož 0,48 

U všech běžeck}·ch testů (akcelerační test 30 m z polovysokého startu, test 

maximální rychlosti 30 m letmo a test rychlostní vytrvalosti 150 m z polovysokého 

startu) jsme zjistili vysokou korelaci jak u korelačm'ho koeficientu tak u Spearmanova 
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koeficientu pořadové korelace s výkonem v běhu na 100 m, proto zde mělo význam 

u všech testovaných osob obou sledovaných kategorií vypočítat pomocí 

Mackenzieho (2006) predikčních tabulek regresní rovnici, s níž můžeme provést odhad 

(predikci) výkonu v běhu na 100 m. Predikce výsledků všech testovaných atletů 

uvádíme v přílohové části v tabulkách jednotlivců (tabulky ll - 23). 

Predikční výsledky u běžeckých testů se s blížícím se závodním obdobím pomalu 

vyrovnávaly skutečným časům ze závodů testovaných atletů. U většiny testovaných 

se predikční časy testů 30m letmo a 30m z polovysokého startu z posledního testování 

v předzávodním období již moc neliší od závodních časů. Větší rozdíly u mužů 

zaznamenali pouze testovaní H. T. a K. M., menší rozdíly pak K. J. Naopak nejpřesnější 

predikce u těchto testů jsme zaznamenali u testovaných B. M. a K. Pa u testu 30m 

z polovysokého startu i u B. T. Výsledky běžeckých testů u ženské kategorie byly 

vyrovnané s časy závodními. Naopak u testu rychlostní vytrvalosti, testu 150 m 

z polovysokého startu, se výsledky jak u mužské, tak i u ženské kategorie někdy značně 

lišily, predikované časy tohoto ukazatele byly vždy horší, než časy skutečné. Již výše 

zmiňované rozdíly (u některých testovaných až 0,5 s mezi skutečným a predikčním 

časem v běhu na 100 m) mohou signalizovat i slabší tréninkový ukazatel rychlostní 

vytrvalosti. 

Hodnocení testu výbušné síly dolních končetin - skoku dalekého z místa je pouze 

v teoretické rovině. Mackenzieho (2006) hodnotící škála (tabulka 12) je jednoduše 

rozdělena do pěti výkonnostních stupňů mužské i ženské kategorie: Výborný, 

nadprůměr, průměr, podprůměr a slabý. Mužská kategorie prokázala, kromě K. J. 

a u první série testů i u H. T., hodnocení nadprůměrné a průměrné. Nejlepší výkon K. T. 

297 cm už se ale blížil k nejvyššímu stupni hodnotící škály - výborný. K. J. a v první 

sérii motorických testů i H. T. byli v tomto testu hodnoceni podprůměrně. V ženské 

kategorii prokazujeme u testovaných hodnoty průměrné až podprůměrné. Podprůměrné 

hodnoty jsou podle předpokladů u obou testovaných dorostenek, překvapivě 

pak i u M. H. Žádná testovaná žena se nedostala do nadprůměrných hodnot. 

Zjištěné predikce pomocí Mackenzieho (2006) tabulek jsou velmi užitečné nejen 

pro odhad budoucího výkonu, ale přináší trenérům další veJmi důležité informace, které 

se týkají stavu trénovanosti jeho svěřenců. 

Trenér by měl stále a přesně vědět, jak na tom jeho svěřenci z hlediska 

kondičních, v našem případě především z hlediska rychlostních schopností jsou. 
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Pravidelné testování tréninkové skupiny by měl proto dělat každý trenér, zejména ty 

méně zkušení. Motorické testování dále odhalí i tréninkové nedostatky a rezervy, 

v našem případě se napři'klad jevil jako slabší u většiny testovaných faktor rychlostní 

vytrvalosti a trenér pomocí tréninkových úprav může tyto zjištěné skutečnosti ihned 

po vyhodnocení výsledků začít napravovat. 

Myslíme si, že motorické testování atletů je velmi užitečné, jednoduchým 

způsobem pomáhá trenérům s plánováním tréninkového procesu a nemusí sloužit pouze 

k predikci výkonu. 
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S. ZÁVĚRY 

Cíle i úkoly práce jsme splnili. Vzhledem k tomu, že diskuse byla součástí 

výsledkové části, na hypotézy odpovídáme v závěrech. Závěry jsou shrnuty do 

následujících bodů: 

1) U souboru 8 sprinterů mužské a juniorské a 5 sprinterek ženské 

a dorostenecké kategorie vysoké sprinterské výkonnosti jsme realizovali 

terénní měření u záměrně vybraných speciálních sprinterských motorických 

testů, z čehož byly 3 běžecké (test akcelerační rychlosti-30m z polovysokého 

startu, test maximální rychlosti-30m letmo a test rychlostní vytrvalosti- 150m 

z polovysokého startu) a 2 skokanské (test výbušné síly dolních končetin- test 

skok daleký z místa a test odrazové síly dolních končetin - desetiskok 

střídnonož). Pomocí korelačru'ho koeficientu a Spearmanova koeficientu 

pořadové korelace byl zkoumán vztah těchto vybraných testů k výkonnosti 

v běhu na 100m. 

2) U korelačm'ho koeficientu byla u všech běžeckých testů zjištěna vysoká 

korelační závislost (s výjimkou testu 30m z polovysokého startu muži se ostatní 

korelační koeficienty dostaly nad hranici 0,80, kdy hovoříme již o vysoké 

korelaci). Nejvíce koreloval s výkonem v běhu na 100 m u obou kategorií test 

maximální rychlosti - test 30 m letmo, u mužů pak bylo další pořadí test 

rychlostní vytrvalosti -test 150m z polovysokého startu a akcelerační test 30m 

z polovysokého startu. U žen bylo pořadí po testu maximální rychlosti obrácené. 

Rozdíly u těchto testů ale nebyly nikterak významné. 

3) Proti očekávání se u odrazových testů (skok daleký z místa a desetiskok 

střídnonož) vysoká korelace u obou kategorií nepotvrdila (korelační koeficienty 

0,10 - 0,33). Vztahovost s porovnávanou disciplínou není tak významná, jako 

u testů běžeckých. Tyto vybrané motorické testy prokázaly nižší stupeň těsnosti 

s výkonem v běhu na 100 m. 

4) Spearmanův koeficient pořadové korelace zjištěnou vztahovost k běhu na 100m 

u běžeckých i u skokanských testů pot\Tdil. Mírná záměna pořadí jednotliv)·ch 

testů nehraje velkou roli, rozdíly byly velmi těsné. U všech testů v obou 

kategoriích byla zjištěna korelační závislost, z toho v mužské kategorii byla ve 
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třech případech (30 m z polovysokého startu, 30 m letmo a 150 m 

z polovysokého startu) a v ženské kategorii v jednom případě (30 m letmo) 

statisticky významná. V bodech 2), 3) a 4) odpovídáme na hypotézu Hl. 

5) U běžeckých testů (30 m z polovysokého startu, 30 m letmo a 150 m 

z polovysokého startu) byla u obou kategorií pomocí tabulek 

podle Mackenzieho (2006) vypočítána regresní rovnice umožňující predikci 

závodru'ho výkonu v běhu na 1 00 m. U většiny testovaných sprinterů 

a sprinterek se predikční časy běžeckých testů postupně s blížícím se závodním 

obdobím přibližovaly časům z kontrolních závodů (u testů 30 m z polovysokého 

startu a testu 30 m letmo to názorně dokládají korelogramy v přílohové části). 

U testovaných B. T. a K. P. se predikční a skutečné časy u všech běžeckých 

testů lišily v řádu setin. U testovaných B. M., H. Z., K. T., F. K., H. A., H. T., 

M. H. a S. J. se predikční a skutečné časy lišily u testů 30 m z polovysokého 

startu a testu 30 m letmo v řádu setin, u testu 150 m v řádu desetin. Naopak 

u testovaných, u kterých došlo k výraznějším rozdílům mezi predikčními 

a skutečnými časy, můžeme konstatovat skutečnost, že pokud testy předčily 

výsledky z kontrolních závodů, hovoříme o atletech tréninkového typu (H. T. 

a K. M.). Pokud naopak výkony z kontrolních závodů předčily výsledky 

z testování, hovoříme o atletech závodního typu (K. J.). Tímto bodem získáváme 

odpověď na hypotézu H2. 

Vzhledem k zjištěným výsledkům bychom závěrem nastínili určité doporučení. 

U všech vybraných běžeckých testů, u akceleračm'ho testu 30 m z polovysokého startu, 

testu maximální rychlosti 30 m letmo a testu rychlostní vytrvalosti 150 m 

z polovysokého startu, se vzhledem k zjištěné velmi vysoké korelaci prokázala těsná 

závislost se sledovanou disciplínou. Zlepšení v těchto motorických testech znamená i 

zlepšení v běhu na I 00 m. Proto doporučujeme v přípravném období pravidelně 

provádět kontrolní testování právě výše jmenovanými běžeckými motorickými testy, 

které velmi vhodně vyplňují rychlostně silové požadavky z hlediska struktury 

sprinterského výkonu. U skokanských testů se tak vysoká korelace jako u testů 

běžeckých neprokázala, přesto si myslíme, že oba skokanské testy - test výbušné síly 

dolních končetin skok dalei...'Ý z místa a test odrazové síly dolních končetin desetiskok 

střídnonož hodnotí fal...'iory důležité pro strukturu sprinterského výkonu a vhodně 

doplňují běžecké testy. 
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Tabulka 1 

Test 30m z l)olovysokého startu- muži 

Příjmení a jméno Skutečný čas Testování č. 1 Korelační Spearmanův 

na 100m _(s}_ (s) koeficient koeficient 

B.M. 11,46 4,43 0,76 0,90 

B. T. 11,11 4,25 

H.Z. 11,16 4,28 

H.T. 12,15 4,50 

K.P. 11,25 4,30 

K. T. 11,31 4,35 

K.J. 11,46 4,55 

K.M. 11,70 4,46 

Příjmení a jméno Skutečný čas Testování č. 2 Korelační Spearmanův 

na 100m (s) (s) koeficient koeficient 

B. M. 11,46 4,30 0,77 0,85 

B.T. 11,11 4,15 

H.Z. 11,16 4,19 
H. T. 12,15 4,41 
K.P. 11,25 -
K.T. 11,31 4,22 
K.J. 11,46 4,44 

K.M. 11,70 4,33 

Příjmení a jméno Skutečný čas Testování č. 3 Korelační Spearmanův 

na 100m (s) (s) koeficient koeficient 
B.M. 11,46 4,29 0,73 0,87 
B. T. 11,11 4,15 
H. Z. 11,16 4,21 
H.T. 12,15 4,41 
K.P. 11,25 4,25 
K.T. 11,31 4,24 
K. J. 11,46 4,47 

K.M. 11,70 4,34 

Příjmení a jméno Skutečný čas Testování č. 4 Korelační Spearmanův 
na 100m _{s)_ (s) koeficient koeficient 

B.M. 11,46 4,25 0,85 0,89 
B.T. 11,11 4,09 
H. Z. 11,16 4,14 
H. T. 12,15 4,39 
K. P. 11,25 4,18 
K. T. 11,31 4,11 
K. J. 11,46 4,35 

K.M. 11,70 4,28 
Celkové koeficienty 30 m z polovysokého startu - muži: 0,78 0,88 



Tabulka 2 

Test 30m z polovysokého startu- ženy 

Příjmení a jméno Skutečný čas Testování č. 1 Korelační Spearmanův 
na 100m (s) (s) koeficient koeficient 

F. K. 12,98 5,34 0,80 0,72 
H.A. 12,74 5,25 
H.T. 12,83 5,24 
M.H. 13,32 5,34 

S. J. 13,17 5,40 

Příjmení a jméno Skutečný čas Testování č. 2 Korelační Spearmanův 
na 100m (s) {_s_} koeficient koeficient 

F.K. 12,98 5,09 0,93 0,80 
H.A. 12,74 5,05 
H. T. 12,83 5,03 
M.H. 13,32 5,26 

S. J. 13,17 5,27 

Příjmení a jméno Skutečný čas Testování č. 3 Korelační Spearmanův 
na 100m (s) (s) koeficient koeficient 

F. K. 12,98 5,12 0,87 0,80 
H.A. 12,74 5,05 
H.T. 12,83 4,98 
M.H. 13,32 5,25 
S. J. 13,17 5,32 

Příjmení a jméno Skutečný čas Testování č. 4 Korelační Spearmanův 
na 100m (s) (s) koeficient koeficient 

F.K. 12,98 5,09 0,97 0,96 
H.A. 12,74 4,96 
H.T. 12,83 -
M.H. 13,32 5,23 
S.J. 13,17 5,23 

Celkové koeficienty 30 m z polovysokého startu - ženy: 0,89 0,82 



Tabulka 3 

Test 30 m letmo - muži 

Příjmení a jméno Skutečný čas Testováni č. 1 Korelační Spearmanův 

na 100m (s) (s) koeficient koeficient 
B.M. 11,46 3,37 0,83 0,93 

B.T. 11,11 3,25 
H.Z. 11,16 3,25 
H.T. 12,15 3,51 
K.P. 11,25 3,34 
K.T. 11,31 3,31 
K. J. 11,46 3,49 

K.M. 11,70 3,39 

Příjmení a jméno Skutečný čas Testování č. 2 Korelační Spearmanův 

na 100m (s) (s) koeficient koeficient 
B.M. 11,46 3,23 0,86 0,87 

B. T. 11,11 3,09 
H.Z. 11,16 3,11 
H. T. 12,15 3,31 
K. P. 11,25 -
K. T. 11,31 3,11 
K.J. 11,46 3,27 

K.M. 11,70 3,22 

Příjmení a jméno Skutečný čas Testování č. 3 Korelační Spearmanův 
na 100m (s) (s) koeficient koeficient 

B.M. 11,46 3,19 0,84 0,92 

B. T. 11,11 3,11 
H.Z. 11,16 3,11 
H.T. 12,15 3,32 
K. P. 11,25 3,15 
K. T. 11,31 3,14 
K.J. 11,46 3,29 

K.M. 11,70 3,19 

Příjmení a jméno Skutečný čas Testování č. 4 Korelační Spearmanův 
na 100m (s) (s) koefident koeficient 

B.M. 11,46 3,17 0,88 0,96 
B.T. 11,11 3,06 
H. z. 11,16 3,09 
H.T. 12,15 3,29 
K. P. 11,25 3,11 
K. T. 11,31 3,11 
K.J. 11,46 3,25 

K.M. 11,70 3,19 
Celkové koeficienty 30m letmo- muži: 0,85 0,92 



Tabulka4 

Test 30m letmo- žeunv 

Příjmení a jméno Skutečný čas Testování č. 1 Korelační Spearmanův 

na 100 m_(s) (sl koeficient koeficient 
F. K. 12,98 4,21 0,84 0,87 
H.A. 12,74 4,12 
H.T. 12,83 4,15 
M.H. 13,32 4,21 

S. J. 13,17 4,24 

Příjmení a jméno Skutečný čas Testování ě. 2 Korelační Spearmanův 

na 100m (s) (s) koeficient koeficient 
F. K. 12,98 4,05 0,99 1,00 

H.A. 12,74 3,92 
H.T. 12,83 3,95 
M.H. 13,32 4,17 

S. J. 13,17 4,12 

Příjmení a jméno Skutečný čas Testování č. 3 Korelační Spearmanův 

na 100m (s) (s) koeficient koeficient 
F. K. 12,98 4,05 0,95 0,87 

H.A. 12,74 3,95 
H.T. 12,83 3,92 
M.H. 13,32 4,16 

s. J. 13,17 4,16 

Příjmení a jméno Skutečný čas Testování č. 4 Korelační Spearmanův 

na 100m (s) (s) koeficient koeficient 

F.K. 12,98 4,01 0,99 1,00 

H.A. 12,74 3,83 
H.T. 12,83 -
M. H. 13,32 4,16 

S. J. 13,17 4,09 
Celkové koeficienty 30 m letmo - ženy: 0,94 0,94 



Tabulka 5 

Test 150m z pol~sokého startu- muži 

Příjmení a jméno Skutečný čas Testování č. 1 Korelační Spearmanův 
na 100m (s) (s) koeficient koeficient 

B. M. 11,46 17,8 0,83 0,89 

B. T. 11,11 17,2 
H.Z. 11,16 17,6 
H.T. 12,15 18,7 
K. P. 11,25 17,0 
K.T. 11,31 17,9 
K. J. 11,46 18,4 

K.M. 11,70 18,5 

Příjmení a jméno Skutečný čas Testování č. 2 Korelační Spearmanův 

na 100m (s) (s) koeficient koeficient 
B.M. 11,46 17,8 0,82 0,99 
B.T. 11,11 16,7 
H.Z. 11,16 17,6 
H.T. 12,15 18,5 
K.P. 11,25 -
K.T. 11,31 17,7 
K.J. 11,46 18,2 

K.M. 11,70 18,4 

Příjmení a jméno Skutečný čas Testování č. 3 Korelační Spearmanův 

na 100m (s) (s) koeficient koeficient 
B.M. 11,46 17,6 0,86 0,97 

B. T. 11,11 16,6 
H.Z. 11,16 17,2 
H.T. 12,15 18,1 
K.P. 11,25 16,7 
K.T. 11,31 17,3 
K. J. 11,46 17,7 

K.M. 11,70 17,9 

Příjmení a jméno Skutečný čas Testování č. 4 Korelační Spearmanův 
na 100m (s) (s) koeficient koeficient 

B.M. 11,46 17,4 0,87 0,96 

B.T. 11,11 16,4 
H.Z. 11,16 16,8 
H.T. 12,15 18,0 
K.P. 11,25 16,6 
K.T. 11,31 17,2 
K.J. 11,46 17,7 

K.M. 11,70 17,7 
Celkové koeficienty 150 m z polo vysokého startu- muži: 0,85 0,95 



Tabulka 6 

T est 150m z polovysokého startu- ženy 

Příjmení a jméno Skutečný čas Testování č. 1 Korelační Spearmanův 

na 100m (s) (s) koeficient koeficient 

F.K. 12,98 20,8 0,86 0,80 

H.A. 12,74 20,5 
H.T. 12,83 20,3 
M.H. 13,32 21,3 

s. J. 13,17 20,7 

Příjmení a jméno Skutečný čas Testování č. 2 Korelační Spearmanův 

na 100 m{sj (s) koeficient koeficient 

F. K. 12,98 20,4 0,75 0,70 

H.A. 12,74 20,4 
H. T. 12,83 19,8 
M.H. 13,32 21,2 

S. J. 13,17 20,4 

Příjmení a jméno Skutečný čas Testování č. 3 Korelační Spearmanův 
na 100m (s) (s) koeficient koeficient 

F.K. 12,98 20,3 0,87 0,80 

H.A. 12,74 19,9 
H.T. 12,83 19,6 
M.H. 13,32 20,9 

S. J. 13,17 20,2 

Příjmení a jméno Skutečný čas Testování č. 4 Korelační Spearmanův 
na 100m (s) (s) koeficient koeficient 

F. K. 12,98 20,1 0,78 0,80 
H.A. 12,74 19,9 
H.T. 12,83 -
M.H. 13,32 20,7 

s. J. 13,17 20,0 
Celkové koeficienty 150m z polovysokého startu- ženy: 0,81 0,78 



Tabulka 7 

Test skok daleký z místa - muži 

Příjmení a jméno Skutečný čas Testování č. 1 Korelační Spearmanův 

na 100m (~l (cm) koeficient koeficient 
B.M. 11,46 280 0,33 0,20 

B. T. 11,11 255 
H.Z. 11,16 278 
H.T. 12,15 248 
K.P. 11,25 265 
K. T. 11,31 282 
K. J. 11,46 232 

K.M. 11,70 269 

Příjmení a jméno Skutečný čas Testování č. 2 Korelační Spearmanův 
na 100m (s) (cm) koeficient koeficient 

B.M. 11,46 274 0,15 0,19 

B. T. 11,11 264 
H. z. 11 ,16 275 
H. T. 12,15 265 
K.P. 11,25 -
K. T. 11,31 288 
K. J. 11,46 240 

K.M. 11,70 272 

Příjmení a jméno Skutečný čas Testování č. 3 Korelační Spearmanův 
na 100m (s) (cm) koeficient koeficient 

B.M. 11,46 283 0,46 0,33 

B.T. 11,11 267 
H.Z. 11,16 287 
H.T. 12,15 251 
K. P. 11,25 260 
K. T. 11,31 289 
K. J. 11,46 244 

K.M. 11,70 269 

Příjmení a jméno Skutečný čas Testování č. 4 Korelační Spearmanův 
na 100m (s) (cm) koeficient koeficient 

B.M. 11,46 279 0,37 0,37 

B.T. 11,11 265 
H. Z. 11,16 290 
H.T. 12,15 263 
K.P. 11,25 276 
K.T. ll ,31 297 
K. J. 11,46 241 

K.M. 11,70 266 
Celkové koeficienty skoku dalekého z místa - muži: 0,33 0,27 



Tabulka 8 

Test skok daleký z místa - ženy 

Příjmení a jméno Skutečný čas Testování č. 1 Korelační Spearmanův 

na 100m (s) (cm) koeficient koeficient 
F.K. 12,98 205 0,26 0,20 

H.A. 12,74 219 
H.T. 12,83 212 
M.H. 13,32 207 

S. J. 13,17 224 

Příjmení a jméno Skutečný čas Testování č. 2 Korelační Spearmanův 

na 100m (s)_ leml koeficient koeficient 
F.K. 12,98 210 0,15 0,20 

H. A. 12,74 225 
H.T. 12,83 217 
M.H. 13,32 212 

s. J. 13,17 231 

Příjmení a jméno Skutečný čas Testování č. 3 Korelační Spearmanův 

na 100m (s) (cm) koeficient koeficient 
F. K. 12,98 208 0,05 0,20 

H.A. 12,74 224 
H.T. 12,83 215 
M.H. 13,32 210 

s. J. 13,17 235 

Příjmení a jméno Skutečný čas Testování č. 4 Korelační Spearmanův 

na 100m (s) (cm) koeficient koeficient 
F. K. 12,98 216 0,32 0,40 

H.A. 12,74 229 
H.T. 12,83 -
M.H. 13,32 210 

S. J. 13,17 238 
Celkové koeficienty skoku dalekého z místa - ženy: 0,20 0,25 



Tabulka 9 

Test desetiskok střídnonož - muži 

Příjmení a jméno Skutečný čas Testování č. 1 Korelační Spearmanův 
na 100m (s) (m) koeficient koeficient 

B.M. 11,46 28,25 0,37 0,20 

B.T. 11,11 25,18 
H.Z. 11,16 31,05 
H.T. 12,15 25,18 
K.P. 11,25 26,15 
K.T. 11,31 30,32 
K.J. 11,46 25,26 

K.M. 11,70 27,19 

Příjmení a jméno Skutečný čas Testování č. 2 Korelační Spearmanův 

na 100 m _{_sl (m)_ koeficient koeficient 

B.M. 11,46 27,96 0,38 0,15 

B. T. 11,11 25,61 
H.Z. 11,16 30,95 
H.T. 12,15 26,00 
K.P. 11,25 -
K.T. 11,31 31,46 
K.J. 11,46 26,01 

K.M. 11,70 27,89 

Příjmení a jméno Skutečný čas Testování č. 3 Korelační Spearmanův 
na 100m (s) (m) koeficient koeficient 

B.M. 11,46 28,95 0,24 ---0,02 

B. T. 11,11 25,26 
H.Z. 11,16 31,39 
H.T. 12,15 25,53 
K.P. 11,25 24,95 
K.T. 11,31 29,77 
K.J. 11,46 25,64 

K.M. 11,70 28,16 

Příjmení a jméno Skutečný čas Testováni č. 4 Korelační Spearmanův 
na 100m (s) (m) koeficient koeficient 

B.M. 11,46 28,69 0,34 0,11 

B. T. 11,11 25,87 
H.Z. 11,16 31,20 
H.T. 12,15 26,15 
K. P. 11,25 26,87 
K. T. 11,31 30,55 
K. J. 11,46 26,25 

K.M. 11,70 27,98 
Celkové koeficienty desetiskoku střídnonož - muži: 0,33 O, ll 



Tabulka 10 

Test desetiskok střídnonož- ženy 

Příjmení a jméno Skutečný čas Testování č. 1 Korelační Spearmanův 
na 100m (s) (m) koeficient koeficient 

F.K. 12,98 21,98 0,18 0,50 
H.A. 12,74 23,47 
H.T. 12,83 -
M.H. 13,32 22,19 

S. J. 13,17 24,25 

Příjmení a jméno Skutečný čas Testování č. 2 Korelační Spearmanův 
na 100m (s) (m) koeficient koeficient 

F.K. 12,98 22,42 0,10 0,50 

H.A. 12,74 23,59 
H.T. 12,83 -
M.H. 13,32 22,75 

S. J. 13,17 24,25 

Příjmení a jméno Skutečný čas Testování č. 3 Korelační Spearmanův 

na 100m (s} (m) koeficient koeficient 
F.K. 12,98 22,09 0,06 0,50 

H.A. 12,74 23,25 
H.T. 12,83 -
M.H. 13,32 22,36 

S. J. 13,17 24,17 

Příjmení a jméno Skutečný čas Testování č. 4 Korelační Spearmanův 

na 100m (s) (m) koeficient koeficient 
F. K. 12,98 22,45 0,07 0,40 

H.A. 12,74 23,43 
H.T. 12,83 -
M.H. 13,32 22,23 

S. J. 13,17 25,01 
Celkové koeficienty desetiskoku střídnonož - ženy: 0,10 ll 0,48 



Grafy 1-4 

Korelogramy statistické závislosti běhu na 100 m a testu 30 m z polovysokého startu -

muži 
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Grafy 5-8 

Korelogramy statistické závislosti běhu na 100 m a testu 30 m z polovysokého startu -

ženy 
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Grafy 9- 12 

Korelogramy statistické závislosti běhu na 100 m a testu 30 m letmo - muži 
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Grafy 13- 16 

Korelogramy statistické závislosti běhu na I 00 m a testu 30 m letmo - ženy 
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Souhrnné výsledné tabulky motorických testů u jednotlivců 

Tabulka ll 

Jméno: B. M. 

Test 30 m z polovysokého startu 
30m z místa (s) Predikce na 60 m (s) 

Přípravné I. 4,43 7,55 

Přípravné ll. 4,30 7,39 

Přípravné ll 4,29 7,38 

Předzávodní 4,25 7,33 

Skutečný čas na 100m (s) 

Test 30m letmo 
30m letmo (s) Predikce na 60 m (s) 

Přípravné I. 3,37 7,60 

Přípravné ll. 3,23 7,43 

Přípravné ll 3,19 7,38 

Předzávodní 3,17 7,35 

Skutečný čas na 100m (s) 

Test 150m z polovysokého startu 
150m (s) 

Přípravné I. 17,8 

Přípravné ll. 17,8 

Přípravné ll 17,6 

Předzávodní 17,4 

Skutečný čas na 100m (s) 

Test skok daleký z místa 
Skok daleký z místa (cm" 

Přípravné I. 280 

Přípravné ll. 274 

Přípravné ll 283 

Předzávodní 279 

Skutečný čas na 100m (s) 

Test desetiskok střídnonož 
Desetiskok z místa (m) 

Přípravné I. 28,25 

Přípravné ll. 27,96 

Přípravné ll 28,95 

Předzávodní 28,69 

Skutečný čas na 100 m (s) 

Predikce na 100 m (s) 

11,76 

11,51 

11,49 

11,41 

I 11,46 

Predikce na 100 m (s) 

11,84 

11,57 

11,49 

11,45 

I 11,46 

Predikce na 100 m (s) 

12,03 

12,03 

11,91 

11,78 

I 11,46 

Hodnocení ~konu 

Nadprůměr 

Nadprůměr 

Nadprůměr 

Nadprůměr 

I 11,46 

I 11,46 



Tabulka 12 

J mén.o: B. T. 

Test 30 m z polovysokého startu 

30m z místa (s) Predikce na 60 m (s) Predikce na 100m (s) 

Přípravné I. 4,25 7,33 11,41 

Přípravné II. 4,15 7,20 11,22 

Přípravné II 4,15 7,20 11,22 

Předzávodní 4,09 7,13 11,10 

Skutečný čas na 100m (s) I 11,11 

Test 30 m letmo 

30m letmo (s) Predikce na 60 m (s) Predikce na 100 m (s) 

Přípravné I. 3,25 7,45 11,61 

Přípravné II. 3,09 7,25 11,30 

Přípravné II 3,11 7,28 11,33 

Předzávodní 3,06 7,22 11,24 

Skutečný čas na 1 00 m (s) rl ll' ll 

Test 150m z polovysokého startu 

150m (s) Predikce na 100 m (s) 

Přípravné I. 17,2 11,65 

Přípravné II. 16,7 11,32 

Přípravné II 16,6 11,26 

Předzávodní 16,4 11,13 

Skutečný čas na 100m (s) I' 11,11 

Test skok daleký z místa 

Skok daleký z místa (cm) Hodnocení výkonu 

Přípravné I. 255 Průměr 

Přípravné II. 264 Průměr 

Přípravné II 267 Průměr 

Předzávodní 265 Průměr 

Skutečný čas na 100m (s) I 11,11 

Test desetiskok střídnonož 

Desetiskok z místa (m) 

Přípravné I. 25,18 

Přípravné II. 25,61 

Přípravné II 25,26 

Předzávodní 25,87 

Skutečný čas na 100m (s) I 11,11 



Tabulka 13 

Jméno: H. Z. 

Test 30m z polovysokého startu 
30m z místa (s) Predikce na 60 m (s) Predikce na 100 m (s) 

Přípravné I. 4,28 7,37 11,47 

Přípravné II. 4,19 7,25 11,30 

Přípravné II 4,21 7,28 11,33 

Předzávodní 4,14 7,19 11,20 

Skutečný čas na 100m (s) J 11,16 

Test 30 m letmo 
30m letmo (s) Predikce na 60 m (s) Predikce na 100 m (s) 

Přípravné I. 3,25 7,45 11,61 

Přípravné II. 3,11 7,28 11,33 

Přípravné II 3,11 7,28 11,33 

Předzávodní 3,09 7,25 11,30 

Skutečný čas na 1 00 m (s) J ll, 16 

Test 150 m z polovysokého startu 
150m (s) Predikce na 100 m (s) 

Přípravné I. 17,6 11,91 

Přípravné II. 17,6 11,91 

Přípravné II 17,2 11,65 

Předzávodní 16,8 11,39 

Skutečný čas na 100 m (s) l 11,16 

Test skok daleký z místa 
Skok daleký z místa (cm) Hodnocení výkonu 

Přípravné I. 278 Nadprůměr 

Přípravné II. 275 Nadprůměr 

Přípravné II 287 Nadprůměr 

Předzávodní 290 Nadprůměr 

Skutečný čas na 100m (s) I ll ,16 

Test desetiskok střídnonož 
Desetiskok z místa (m\ 

Př.íQravné I. 31,05 

Přípravné II. 30,95 

Přípravné II 31 ,39 

Předzávodní 31,20 

Skutečný čas na 100m (s) I 11,16 



Tabulka 14 

.Jméno: H. T. 

Test 30m z polovysokého startu 
30m z místa (s) Predikce na 60 m (s) Predikce na 100 m (s) 

Přípravné I. 4,50 7,64 11,90 

Přípravné II. 4,41 7,58 11,80 

Přípravné II 4,41 7,53 11,72 

Předzávodní 4,39 7,50 11,68 

Skutečný čas na I 00 m (s) I 12,15 

Test 30m letmo 
30m letmo (s) Predikce na 60 m (s) Predikce na 100 m (s) 

Přípravné I. 3,51 7,77 12,11 

Přípravné II. 3,31 7,53 11,72 

Přípravné II 3,32 7,54 11,74 

Předzávodní 3,29 7,50 11,68 

Skutečný čas na 1 00 m (s) l 12,15 

Test 150 m z polovysokého startu 
150m (s) Predikce na 100 m (s) 

Přípravné I. 18,7 12,59 

Přípravné II. 18,5 12,47 

Přípravné II 18,1 12,22 

Předzávodní 18,0 12,16 

Skutečný čas na 100 m (s) J 12,15 

Test skok daleký z místa 
Skok daleký z místa (cm\ Hodnocení výkonu 

Přípravné I. 248 Podprůměr 

Přípravné II. 265 Průměr 

Přípravné II 251 Průměr 

Předzávodní 263 Průměr 

Skutečný čas na 100m (s) I 12,15 

Test desetiskok střídnonož 
Desetiskok z místa (m \ 

Přípravné I. 25,18 

Přípravné II. 26,00 

Přípravné II 25,53 

Předzávodní 26,15 

Skutečný čas na 100 m (s) I. 12,15 



Tabulka 15 

Jméno: K. P. 

Test 30m z polovysokého startu 
30m z místa (s) Predikce na 60 m (s) Predikce na 100m (s) 

Přípravné I. 4,30 7,39 11,51 

Přípravné II. - - -
Přípravné II 4,25 7,33 11,41 

Předzávodní 4,18 7,24 11,28 

Skutečný čas na 100m (s) I 11 ,25 

Test 30 m letmo 
30m letmo (s) Predikce na 60 m (s) Predikce na 100 m (s) 

Př.íQ_ravné I. 3,34 7,56 11,78 

Přípravné II. - - -
Přípravné II 3,15 7,33 11,41 

Předzávodní 3,11 7,28 11,33 

Skutečný čas na 100 m (s) I 11 ,25 

Test 150 m z polovysokého startu 
150m (s) Predikce na 100 m (s) 

Přípravné I. 17,0 11,52 

Přípravné ll. - -
Přípravné II 16,7 11,32 

Předzávodní 16,6 11,26 

Skutečný čas na 100m (s) l 11 ,25 

Test skok daleký z místa 
Skok daleký z místa (cm\ Hodnocení výkonu 

Přípravné I. 265 Průměr 

Přípravné ll. - -
Přípravné II 260 Průměr 

Předzávodní 276 Nadprůměr 

Skutečný čas na 100 m (s) I 11 ,25 

Test desetiskok střídnonož 
Desetiskok z místa (m) 

Přípravné I. 26,15 

Přípravné II. -
Př!Qravné ll 24,95 

Předzávodní 26,87 

Skutečný čas na 1 00 m (s) 1 11 ,25 



Tabulka 16 

Jméno: K. T. 

Test 30 m z _polo"Y_sokého startu 

30m z místa (s) Predikce na 60 m (s) Predikce na 100 m (s) 

Přípravné I. 4,35 7,45 11,61 

Přípravné II. 4,22 7,29 11,35 

Přípravné ll 4,24 7,32 11,39 

Předzávodní 4,11 7,15 11,14 

Skutečný čas na 100m (s) I 11 ,31 

Test 30m letmo 

30m letmo (s) Predikce na 60 m (s) Predikce na 100 m (s) 

Přípravné I. 3,31 7,53 11,72 

Přípravné ll. 3,11 7,28 11,33 

Přípravné ll 3,14 7,32 11,39 

Předzávodní 3,11 7,28 11,33 

Skutečný čas na 100m (s) I ll ,31 

Test 150 m z _polovy_sokého startu 

150m (s) Predikce na 100 m (s) 

Přípravné I. 17,9 12,10 

Přípravné ll. 17,7 11,97 

PřÍQfavné ll 17,3 11,71 

Předzávodní 17,2 11,65 

Skutečný čas na 1 00 m (s) I ll ,31 

Test skok daleký_ z místa 

Skok daleký z místa (cm' Hodnocení výkonu 

Přípravné I. 282 Nadprůměr 

Přípravné ll. 288 Nadprůměr 

Přípravné ll 289 Nadprůměr 

Předzávodní 297 Nadprůměr 

Skutečný čas na 100 m (s) ll ll ,31 

Test desetiskok střídnonož 

Desetiskok z místa (m) 

Přípravné I. 30,32 

Přípravné ll. 31,46 

Přípravné II 29,77 

Předzávodní 30,55 

Skutečný čas na 100m (s) I ll ,31 



Tabulka 17 

Jméno: K. J. 

Test 30m z polovysokého startu 
30m z místa (s) Predikce na 60 m (s) Predikce na 100 m (s) 

Přípravné I. 4,55 7,70 11,99 

Přípravné II. 4,44 7,56 11,78 

Přípravné II 4,47 7,60 11,84 

Předzávodní 4,35 7,45 11,61 

Skutečný čas na 100 m (s) r 11,46 

Test 30m letmo 
30m letmo (s) Predikce na 60 m (s) Predikce na 100 m (s) 

Přípravné I. 3,49 7,75 12,07 

Přípravné II. 3,27 7,48 11,65 

Přípravné II 3,29 7,50 11,68 

Předzávodní 3,25 7,45 11,61 

Skutečný čas na 100m (s) I 11,46 

Test 150m z polovysokého startu 
150m (s) Predikce na 100 m (s) 

Přípravné I. 18,4 12,41 

Přípravné II. 18,2 12,28 

Přípravné II 17,7 11,97 

Předzávodní 17,7 11,97 

Skutečný čas na 100m (s) I. 11,46 

Test skok daleký z místa 
Skok daleký z místa (cm) Hodnocení výkonu 

Přípravné I. 232 Podprůměr 

Přípravné II. 240 Podprůměr 

Přípravné II 244 Podprůměr 

Předzávodní 241 Podprůměr 

Skutečný čas na 100m (s) I 11,46 

Test desetiskok střídnonož 
Desetiskok z místa (m) 

Přípravné I. 25,26 

Přípravné II. 26,01 

Přípravné II 25,64 

Předzávodní 26,25 

Skutečný čas na 100m (s) r 11,46 



Tabulka 18 

Jméno: K. M. 

Test 30m z polovysokého startu 
30m z místa (s) Predikce na 60 m (s) Predikce na 100 m {s) 

Přípravné I. 4,46 7,59 11,82 

Př!}Jravné ll. 4,33 7,43 11,57 

Přípravné II 4,34 7,44 11,59 

Předzávodní 4,28 7,37 11,47 

Skutečný čas na 100m (s) I 11,70 

Test 30m letmo 
30m letmo (s) Predikce na 60 m (s) Predikce na 100 m (s) 

Přípravné I. 3,39 7,63 11,88 

Přípravné II. 3,22 7,42 11,55 

Přípravné II 3,19 7,38 11,49 

Předzávodní 3,19 7,38 11,49 

Skutečný čas na 100m (s) I 11,70 

Test 150m z polovysokého startu 
150m (s) Predikce na 100 m (s) 

Přípravné I. 18,5 12,47 

Přípravné ll. 18,4 12,41 

Přípravné ll 17,9 12,10 

Předzávodní 17,7 11,97 

Skutečný čas na 1 00 m (s) I 11,70 

Test skok dale){ý_ z místa 
Skok daleký z místa (cm\ Hodnocení výkonu 

Přípravné I. 269 Průměr 

Přípravné II. 272 Nadprůměr 

Přípravné ll 269 Průměr 

Předzávodní 266 Průměr 

Skutečný čas na 1 00 m (s) I 11,70 

Test desetiskok střídnonož 
Desetiskok z místa (m' 

Přípravné I. 27,19 

Pří_pravné ll. 27,89 

Přípravné ll 28,16 

Předzávodní 27,98 

Skutečný čas na 1 00 m (s) I; 11,70 



Tabulka 19 

Jméno: F. K. 

Test 30m z polovysokého startu 
30m z místa (s) Predikce na 60 m (s) Predikce na 100 m (s) 

Přípravné I. 5,34 8,66 13,49 

Přípravné ll. 5,09 8,36 13,02 

Přípravné ll 5,12 8,40 13,08 

Předzávodní 5,09 8,36 13,02 

Skutečný čas na 1 00 m (s) I 12,98 

Test 30 m letmo 
30m letmo (s) Predikce na 60 m (s) Predikce na 100 m (s)_ 

PřÍQravné I. 4,21 8,63 13,43 

Přípravné ll. 4,05 8,43 13,13 

Přípravné ll 4,05 8,43 13,13 

Před závodní 4,01 8,38 13,06 

Skutečný čas na 100m (s) I 12,98 

Test 150 m z polovysokého startu 
150m (s) Predikce na 100 m (s) 

PříQ_ravné I. 20,8 13,84 

Přípravné ll. 20,4 13,61 

Přípravné ll 20,3 13,55 

Předzávodní 20,1 13,43 

Skutečný čas na 100m (s) I 12,98 

Test skok daleký z místa 
Skok daleký z místa (cm) Hodnocení výkonu 

Přípravné I. 205 Po4Průměr 

Přípravné II. 210 Podprůměr 

Přípravné ll 208 Podprůměr 

Předzávodní 216 Podprůměr 

Skutečný čas na 100m (s) I 12,98 

Test desetiskok střídnonož 
Desetiskok z místa (m) 

Přípravné I. 21,98 

Přípravné ll. 22,42 

Přípravné ll 22,09 

Předzávodní 22,45 

Skutečný čas na 100m _{s) I 12,98 



Tabulka20 

Jméno: H.A. 

Test 30m z polovysokého startu 
30m z místa (s) Predikce na 60 m (s) Predikce na 100 m (s) 

Přípravné I. 5,25 8,55 13,32 

Přípravné ll. 5,05 8,31 12,94 

PříQravné ll 5,05 8,31 12,94 

Předzávodní 4,96 8,20 12,77 

Skutečný čas na 100m (s) I 12,74 

Test 30m letmo 
30m letmo (s) Predikce na 60 m _(s) Predikce na 100 m (s}_ 

Přípravné I. 4,12 8,52 13,26 

Přípravné ll. 3,92 8,27 12,89 

Přípravné II 3,95 8,31 I2,94 

Předzávodní 3,83 8,16 I2,72 

Skutečný čas na I 00 m (s) I. 12,74 

Test 150m z polovysokého startu 
I 50 m (s) Predikce na I 00 m (s) 

Přípravné I. 20,5 13,67 

Přípravné II. 20,4 13,61 

Přípravné ll I9,9 13,32 

Předzávodní 19,9 13,32 

Skutečný čas na 100m (s) I 12,74 

Test skok daleký z místa 
Skok daleký z místa (cm) Hodnocení výkonu 

Přípravné I. 2I9 Podprůměr 

Přípravné ll. 225 Průměr 

Přípravné ll 224 Průměr 

Předzávodní 229 Průměr 

Skutečný čas na 100m (s) I 12,74 

Test desetiskok střídnonož 
Desetiskok z místa (m) 

Přípravné I. 23,47 

Přípravné II. 23,59 

PříQravné II 23,25 

Předzávodní 23,43 

Skutečný čas na 100m (s) I, 12,74 ~ 



Tabulka21 

Jméno: H. T. 

Test 30 m z polovysokého startu 
30m z místa (s) Predikce na 60 m (s) Predikce na 100m (s) 

Přípravné I. 5,24 8,54 13,30 

Přípravné ll. 5,03 8,29 12,91 

Přípravné ll 4,98 8,23 12,81 

Předzávodní - - -
Skutečný čas na 1 00 m (s) I 12,83 

Test 30 m letmo 
30m letmo (s) Predikce na 60 m (s) Predikce na 100 m {s) 

Přípravné I. 4,15 8,55 13,32 

Přípravné ll. 3,95 8,31 12,94 

PřÍQ_ravné ll 3,92 8,27 12,89 

Předzávodní - - -

Skutečný čas na 100m (s) I 12,83 

Test 150m z polovysokého startu 
150m (s) Predikce na 100 m (s) 

Přípravné I. 20,3 13,55 

Přípravné ll. 19,8 13,26 

Přípravné ll 19,6 13,14 

Před závodní - -
Skutečný čas na 1 00 m (s) I 12,83 

Test skok daleký z místa 
Skok daleký z místa (cm) Hodnocení výkonu 

Přípravné I. 212 Podprůměr 

Přípravné ll. 217 Podprůměr 

Přípravné ll 215 Podprůměr 

Předzávodní - -

Skutečný čas na 100m (s) I 12,83 

Test desetiskok střídoooož 
Desetískok z místa (m) 

Přípravné I. -

Přípravné ll. -
Přípravné ll -
Předzávodní -
Skutečný čas na 100m (s) I 12,83 



Tabulka22 

Jméno: M.H. 

Test 30m z polovysokého startu 
30m z místa (s) Predikce na 60 m (s) Predikce na 100 m (s) 

Přípravné I. 5,34 8,66 13,49 

Přípravné II. 5,26 8,56 13,34 

Přípravné II 5,25 8,55 13,32 

Předzávodní 5,23 8,53 13,28 

Skutečný čas na 100m (s) J 13,32 

Test 30m letmo 
30m letmo (s) Predikce na 60 m (s) Predikce na 100 m (s) 

Přípravné I. 4,21 8,63 13,43 

Přípravné II. 4,17 8,58 13,36 

Přípravné II 4,16 8,56 13,34 

Předzávodní 4,16 8,56 13,34 

Skutečný čas na 100m (s) 1 13,32 

Test 150m z polovysokého startu 
150m (s) Predikce na 100 m (s) 

Přípravné I. 21,3 14,12 

Přípravné II. 21,2 14,06 

Přípravné II 20,9 13,90 

Předzávodní 20,7 13,78 

Skutečný čas na 100m (s) J 13,32 

Test skok daleký z místa 
Skok daleký z místa (cm\ Hodnocení výkonu 

Přípravné I. 207 Poqprůměr 

Přípravné II. 212 Podprůměr 

Přípravné II 210 Podprůměr 

Předzávodní 210 Podprůměr 

Skutečný čas na 100m (s) l 13,32 

Test desetiskok střídnonož 
Desetiskok z místa (m\ 

Přípravné I. 22,19 

Přípravné II. 22,75 

Přípravné II 22,36 

Předzávodní 22,23 

Skutečný čas na 1 00 m (s) l 13,32 



Tabulka23 

Jméno: S. J. 

Test 30m z polo_rrsokého startu 

30m z místa (s) Predikce na 60 m (s) Predikce na 100 m (s) 

Přípravné I. 5,40 8,73 13,60 

Př!_pravné II. 5,27 8,58 13,36 

Přípravné II 5,32 8,64 13,45 

Předzávodní 5,23 8,53 13,28 

Skutečný čas na 100m (s) t 13,17 

Test 30 m letmo 

30m letmo (s) Predikce na 60 m (s) Predikce na 100 m (s) 

Přípravné I. 4,24 8,66 13,49 

Přípravné II. 4,12 8,52 13,26 

Přípravné II 4,16 8,56 13,34 

Předzávodní 4,09 8,48 13,21 

Skutečný čas na 1 00 m (s) l 13,17 

Test 150m z polovysokého startu 

150m (s) Predikce na 100m (s) 

Přípravné I. 20,7 13,78 

Přípravné II. 20,4 13,61 

Př!_pravné II 20,2 13,49 

Předzávodní 20,0 13,37 

Skutečný čas na 100m (s) I 13,17 

Test skok daleký z místa 

Skok daleký z místa (cm) Hodnocení výkonu 

Přípravné I. 224 Průměr 

Přípravné II. 231 Průměr 

Př!_pravné II 235 Průměr 

Předzávodní 238 Průměr 

Skutečný čas na 100m (s) I 13,17 

Test desetiskok střídnonož 

Desetiskok z místa (m) 

Přípravné I. 24,25 

Přípravné II. 24,98 

Přípravné II 24,17 

Předzávodní 25,01 

Skutečný čas na 100 m (s) I 13,17 



Obrázek 1 

Místo testování (hřiště SK Jeseniova Praha) 

Obrázek2 

Místo testování (hřiště SK Jeseniova Praha) 


