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SEZNAM ZKRATEK 

apod. - a podobně  

atd. - a tak dále  

ATP – adenosintrifosfát 

B - Belgie 

bal. - balancování 

cca. - přibližně, kolem  

cm - centimetr, 1 centimetr = 0,01 metrů  

č. - číslo   

CNS – centrální nervová soustava  

CP – kreatin fosfát  

CZ – Česká republika 

DMT - Deutsche Motorik-Test  

kg - kilogram  

kol. - kolektiv 

m - metr  

obr. - obrázek  

s – sekunda 

SO – směrodatná odchylka 

SV – statistická významnost 

tab. - tabulka 

ZŠ - základní škola  
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ÚVOD 

 

Téma porovnání pohybových předpokladů dětí mladšího školního věku v České 

republice a Belgii jsem si zvolil proto, že v roce 2016 jsem odjel do Belgie na studijní stáž. 

V rámci pobytu jsem se rozhodl využít této příležitosti a zprostředkovat tak veřejnosti 

výzkumnou práci na mezinárodní úrovni. Zajímá mě všeobecný rozvoj člověka a 

především jeho tělesná stránka, proto se tato práce týká pohybových předpokladů.  

Cílovou skupinu jsem si zvolil děti mladšího školního věku, přesněji děti na prvním 

stupni základní školy, protože mám zájem o jejich rozvoj. Díky studijnímu pobytu v Belgii a 

trvalému pobytu v České republice  jsem se rozhodl pro porovnání výsledků těchto dvou 

států.  

Sedavým způsobem života, který je ovlivněn technologickým pokrokem, jsou 

postiženy i děti. Dříve děti neměli k dispozici nejnovější smartphony, tablety, televize, 

notebooky a vysoce výkonné počítače, a proto trávili více času s kamarády venku a více se 

hýbali. Současné minimalizování pohybové aktivity nahrává civilizačním chorobám jako 

jsou obezita, hypertenze, ateroskleróza, diabetes mellitus, deprese a další. 

V době mladšího školního věku se budují základy motorických schopností na celý 

život, proto se také tomuto období říká ,,zlatý věk motorického učení“. V tomto období je 

proto velice důležitý všestranný rozvoj dítěte. Vybral jsem si proto za testovací metodu 

testovací baterii DMT 6-18, která se zabývá důležitými aspekty v pohybu lidského těla. 
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1 CÍL, ÚKOLY A HYPOTÉZY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Cíl 

Cílem mé práce je porovnat výsledky motorických testů testové baterie DMT 6-18 

u dětí mladšího školního věku v ČR a Belgii. Ze zjištěných skutečností stanovit závěr pro 

tělovýchovnou praxi. 

 

Úkoly 

Zjistit úroveň motorické výkonnosti dětí mladšího školního věku prostřednictvím 

vybrané testovací baterie. 

Porovnání výsledků testovací baterie z Belgie s už vyhodnocenými výsledky v České 

republice. 

 

Formulace problému  

Rozhodl jsem se pro stanovení si hypotézy, že neexistuje rozdíl v pohybových 

předpokladech dětí mladšího školního věku mezi Českou republikou a Belgií, kvůli 

geografickému rozpoložení obou států, jejich západní orientaci a společným členstvím v 

Evropské unii. Pokud by existoval rozdíl, mohli by se uskutečnit další studie ke zjištění v 

jaké oblasti vzdělávání se rozdíl vyskytuje, a tak pomoci ke zlepšení motorických 

schopností dětí mladšího školního věku v daném státě. 

 

Problém – hypotéza 

H1: Předpokládám, že neexistuje rozdíl ve fyzické zdatnosti dětí mladšího školního 

věku mezi Českou republikou a Belgií. 
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2 MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK 

 

Testovanou skupinou v mé bakalářské práci jsou děti mladšího školního věku, 

proto považuji za důležité popsat specifika tohoto období. 

Dle Choutky (1999) je mladší školní věk důležitým obdobím motorického učení na 

základě vyrovnanosti mezi biologickými a psychickými složkami vývoje. Toto období 

nazývá ,,zlaté období motoriky“ z tohoto důvodu a měla by se na něj klást největší důraz. 

(Choutka, 1999, s22) 

Období mladšího školního věku dle Kouby je stanoveno hranicí od 6 do 11 let, a to 

z důvodu zahájení školní docházky  a pohlavním dospíváním, které se pohybuje u dívek 

okolo 11 roku života a u chlapců okolo 12 let.  Jiné používané názvy pro toto období jsou 

školní dětství nebo také prepubescence. (Kouba, 1995) 

 

2.1 CHARAKTERISTIKA SOMATICKÉHO VÝVOJE 

 

Ukazatelem zdravotního stavu žáka je somatický růst, ten je hlavně řízen 

genetikou a ovlivňován zejména hormonálními změnami a dalšími vnějšími faktory jako je 

například výživa.  Vývoj tělesné výšky probíhá rovnoměrně, průměrně 6 cm za rok. 

Zakřivení páteře se v tomto období ustaluje, nejdříve se ustaluje zakřivení hrudní páteře 

(kolem osmého roku) a poté krční a bederní páteře (mezi osmým a jedenáctým rokem). 

V tomto období má proto velký značný význam prevence vadného držení těla. Se 

správným způsobem držení těla souvisí vývoj a růst vnitřních orgánů, jako například vývoj 

hrudního koše a plic. 

Spánek má vliv na mozkové funkce, proto by měli děti ve věku od sedmi do devíti 

let spát 10,5h a od devíti do jedenácti let 10 hodin. Pokud by dítě spalo méně, může to 

mít oslabenou nervovou soustavu a menší tělesný růst. (Kouba, 1995) 

Vstupem do školy je vývoj mozku téměř ukončen, ale některé jeho části se ještě 

nadále vyvíjí a tvoří výhodné podmínky pro vznik nových podmíněných reflexů. Období 
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mladšího školního věku je tak vhodné k rozvoji koordinačních a rychlostních schopností. 

(Choutka, 1999) 

 

2.2 CHARAKTERISTIKA PSYCHOLOGICKÉHO VÝVOJE 

 

V psychologickém vývoji výrazně přibývají nové vědomosti, rozvíjí se paměť a 

představivost. Dítě se soustředí zejména na jednotlivé pokyny, ale souvislosti mezi nimi 

mu unikají. Schopnost abstraktního myšlení je minimální. Období nazýváme tzv. 

konkrétního nazírání. „Dítě chápe pouze takové situace a pojmy, na které si „může 

sáhnou“ a nerozumí tomu, že existují i oblasti, které není možné „uchopit“.“ (Perič, 2004) 

 

2.3 CHARAKTERISTIKA MOTORICKÉHO VÝVOJE 

 

Vývoj motoriky závisí na růstu i osifikaci kostí, na funkcích nervové soustavy a 

podílu svalstva na tělesné hmotnosti. 

Děti se novým pohybům učí zejména na základě demonstrace a jednoduché 

instrukce a to velmi snadno a rychle. V tomto věku nebývají účinné analyticko-syntetické 

postupy. Žáci jsou připraveni řešit různé pohybové úkoly. Motivací je dětem pochvala, 

která se postupně stává vnitřní potřebou žáka. Ve školní činnosti je nejdůležitější prací 

hra. Hry by měli být konstruktivní se snahou o jemnou motoriku a výrazný pohybový 

obsah. Chlapci mívají v oblibě hry s bojovým charakterem.  

Od osmi let jsou pohybové schopnosti stabilizované, mentální a fyzická zralost na 

pokročilé úrovni. Můžeme tedy na základě výsledků motorických testů hodnotit úroveň 

motorických schopností. 

V průběhu tělesné výchovy si žák vytváří kladný vztah k tělesné činnosti a jeho 

zdraví se upevňuje. 

Děti jsou pohybově vysoce aktivní a vynikají hlavně svou spontánností. Nové 

pohybové dovednosti jsou často rychle zvládány, ale také jsou rychle zapomenuty, pokud 
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nedochází k častému opakování. Dětská motorika není pohybově úsporná tak jako u 

dospělých. (Perič, 2004) 

 

2.4 SPECIFIKA POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ 

 

Silové schopnosti 

Silové schopnosti se rozvíjí plynule, jak u dívek tak u chlapců. U chlapců je však síla 

o něco vyšší.  V tomto období preferujeme komplexní rozvoj trupu a velkých svalových 

skupin. Cvičíme zejména svalstvo pro správné držení těla. 

Rychlostní schopnosti 

Klademe důraz na akční i reakční rychlost jako např. běžecké lokomoční rychlosti, 

akcelerační rychlosti a rychlosti se změnou směru. 

Obratnostní schopnosti 

Díky vysokému koordinačnímu rozvoji se děti rychle zlepšuje průběhu.  Upevňuje 

se jejich časoprostorové vnímání, kdy navazují na sebe jednotlivé fáze pohybu. Celý pohyb 

se tak stává mnohem více efektivní a plynulý. 

Vytrvalostní schopnosti 

Děti se dokáží přizpůsobit i větší tělesné zátěži, avšak v tomto věku se 

nedoporučuje rozvoj glykolitickou fosforylaci. Mohou absolvovat úsekovou zátěž s dělkou 

odpočinku okolo 30s. Doporučovanými metodami jsou metoda souvislá a fartleková. Při 

rozvoji vytrvalostních schopností je velmi důležitá motivace, neboť pokud by nebyla daná 

např. délka trati, většinu dětí by přestal běh zajímat, postrádali by smyl a motivaci a běh 

by přerušili. Důležitým faktorem tedy je konkrétnost a ohraničenost zadání úkolu. Žáci 

podávají výkony na základě interindividuálních předpokladů. (Kouba, 1995) 
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3 MOTORICKÉ SCHOPNOSTI 

 

3.1 SILOVÉ SCHOPNOSTI 

 

„Silové schopnosti lze obecně charakterizovat jako předpoklady jedince, které mu  

umožňují překonávat odpor nebo proti odporu působit prostřednictvím svalového napětí “ 

(VOTÍK, BURSOVÁ 1994, s. 18). 

 

3.1.1 DRUHY SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ 

 

Dělení vychází z typů svalové kontrakce. Dle změny délky svalu a napěti svalu 

rozeznáváme tyto typy kontrakcí: 

a) Izometrické, statické – zvyšuje se napětí svalu, délka zůstává stejná 

b) Izotonické, dynamické – mění se délka svalu, napětí zůstává přibližně stejné. Tuto 

kontrakci můžeme rozdělit podle typu pohybu svalu na:  

- koncentrickou – sval se zkracuje 

- excentrickou (brzdivou) – sval se prodlužuje 

,,Rozdělení druhů silových schopností je založeno na vnějším projevu, typu svalové 

kontrakce a požadavcích jejich rozvoje.“ (Perič, Dovalil, 2010) 

 

Statická síla 

,, Statická síla je charakteristická izometrickou kontrakcí, úsilí se neprojevuje 

pohybem, většinou se jedná o udržení těla nebo břemene v určitých polohách“ (Perič, 

Dovalil, 2010) 

Zvyšuje se pouze napětí ve svalu při nezměněné délce svalového vlákna. Podle doby 

trvání se rozlišují dva druhy kontrakce: jednorázová a vytrvalostní (Votík, Bursová, 1994).  
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„Statická silová schopnost jednorázová je schopnost způsobit deformaci těla nebo 

objektů podle zadaného pohybového úkolu. (jednorázový stisk)“ (Havel, Hnízdil, 2009).  

„Statická silová schopnost vytrvalostní je schopnost udržet tělo nebo jeho části  

nebo různé objekty v určité poloze (výdrž ve shybu)“ (Havel, Hnízdil, 2009). 

Dynamická síla 

,,Dynamická síla je izotonická kontrakce, projevuje se pohybem hybného systému či 

jeho částí. V souvislosti s velikostí odporu (např. hmotnost břemen, či velikost odporu 

prostředí) a s rychlostí pohybu můžeme dynamickou sílu dále diferenciovat na výbušnou, 

rychlou, vytrvalostní a maximální sílu.“ (Perič, Dovalil, 2010) 

Výbušná, explozivní síla – maximální zrychlení, nízký odpor (příklady: odrazy, 

hody, kopy) 

Rychlá síla – nemaximální zrychlení, nízký odpor (příklady: starty, série úderů 

v boxu, běh přes překážky) 

Vytrvalostní síla – nízký odpor, nevelká stálá rychlost (příklady: veslování, 

kanoistika, silniční cyklistika) 

Maximální síla – vysoký odpor, malá rychlost (příklady: vzpírání, zápas) 

Možné je rozlišit sílu absolutní (nejvyšší hmotnost vzepřeného břemene) a relativní 

(nejvyšší hmotnost dělená hmotností sportovce) (Perič, Dovalil, 2010) 

 

 

3.1.2 METODOTVORNÍ ČINITELÉ 

 

Parametry pro rozlišení metod stimulace silových schopností: 

a) velikost odporu  

je dána: 

- hmotností použitého břemene (např. hmotnost činky či závaží) 

- kinetickou energií použitého břemene (např. zachycení letícího plného míče) 
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- reakcí pevné opory (např. tlačení proti zdi) 

- odporem vnějšího prostředí (např. běh v písku) 

- silou partnera (např. přetlačování) 

- gravitací (výskoky na bednu) 

- mechanismem trenažéru (veslařský trenažér) 

b) počet opakování 

Předpokládáme nižší odpor, poslední opakování by mělo být provedeno 

s maximálním vypětím nebo mírnou dopomocí 

počet 

opakování 

velikost odporu 

(% maxima) 

1 100 

2-3 90 

3-5 80 

5-7 70 

7-10 60 

25 50 

35 40 

50 30 

 

Tab. č.1. , Orientační počet opakování cviku při určité zátěži (Perič, Dovalil, 2010) 

 

c) rychlost provedení pohybu 

Vyšší počet opakování výrazně ovlivňuje rychlost provedení. Vysoká rychlost 

zvyšuje napětí ve svalu. Rychlost je těžko kontrolovatelná, vhodné jsou proto speciální 

trenažery. 
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Na obr. č. 1 můžeme vidět vztah mezi jednotlivými parametry. Vyšší hodnota 

parametru na horní špičce trojúhelníku vždy ovlivňuje dva dolní parametry, které se 

naopak snižují. 

Např. Pokud budeme zvyšovat velikost odporu, tak počet opakování a rychlost 

provedení pohybu se bude snižovat.

 

 

Obr.č.1., Vztah mezi jednotlivými parametry (Perič, Dovalil, 2010) 

Rozeznáváme ještě dva doplňkové parametry, kterými jsou délka odpočinku a 

charakter odpočinku. 

Délku odpočinku volíme v souvislosti se energetickými zónami. Při rozvoji silových 

schopností (kromě vytrvalostní síly) je energie čerpána převážně ze zdrojů ATP a CP. Kvůli 

tomu je doporučovaný odpočinek mezi sériemi 2-3 minuty. 

U charakteru odpočinku někteří autoři doporučují aktivní protahování posilované svalové 

partie, podle jiných autorů se protahování nedoporučuje, kvůli snížení svalového napětí, 

které má poté negativní vliv na další opakování. Více literatur se spíše přiklání 

k zařazování protahovacích cviků. (Perič, Dovalil, 2010) 
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3.1.3 METODY ROZVOJE SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ 

 

Při volbě metody je důležité zohlednit některé aspekty mezi něž patří například 

věk studenta, jeho zdravotní problémy, únavu, rozdíl pohlaví, začátečníky či pokročilí 

jedinec, úroveň pohybových dovedností, úroveň statické silové schopnosti, délku 

odpočinku (zpravidla 3-5 min)   a další.  

Pro rozvoj silových schopností dětí je potřeba dodržovat obecné zásady jako 

například důraz na posilování velkých svalových skupin. Preferujeme  komplexní rozvoj 

síly pravé končetin. Upřednostňujeme rozvoj rychlostně silový schopností a výbušné 

silové schopnosti.  

Po silovém cvičení používáme kompenzační cvičení (uvolňovací a protahovací). 

Dopady by neměly být na tvrdou podložku. Preferujeme cvičení v šikmé či vodorovné 

poloze trupu. Často zařazujeme posilování svalů okolo páteře. Zejména využíváme různé 

hry a soutěže pro rozvoj silových schopností. Klademe důraz na důkladné zahřátí před 

cvičením silových schopností.  (Kouba, 1995). 

 

Metoda maximálního úsilí 

- metoda těžkoatletická, krátkodobých napětí 

,,Podstatou metody je překonávání nejvyšších možných odporů.“ (Choutka, Dovalil, 

1991) 

Velikost odporu by měla být mezi 95-100% maxima. Rychlost pohybu je malá a počet 

opakováni je mezi 1-3 opakováními. 

Metoda krátkodobého napětí zvyšuje množství aktivovaných svalových vláken, ale 

nevede k hypertrofii svalu. 

Příkladem je silový trojboj (dřep s činkou, mrtvý tah a benchpress) 
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Metoda opakovaných úsilí 

- metoda submaximálního odporu, metoda kulturistická 

Metoda je vykonávána nemaximální rychlostí a nemaximálním odporem. Počet 

opakování se pohybuje mezi 8-15 opakováními. Tato metoda se používá k rozvoji 

vytrvalostní silové a staticko silové schopnosti a pomáhá ke zlepšení nervosvalové 

koordinace. 

Podle počtu opakování a velikosti odporu známe několik variant této metody jako je 

metoda progresivně narůstajícího odporu nebo pyramidová metoda. Pyramidovou 

metodu známe vzestupnou, sestupnou nebo jejich kombinaci. Pyramidová metoda 

znamená zvyšování počtu opakování při snižování velikosti odporu a naopak. 

Tato metoda vede k výrazné hypertrofii svalu ze všech metod, proto je používána 

zejména v kulturistice. Je zde vysoká intenzita výměnných procesů, která je 

odůvodňována vyšším přivodem krve a výživných látek do svalu. Po skončení cvičení 

přetrvává zvýšená syntéza bílkovin po delší časový úsek. 

 

Metoda rychlostní 

- rychlostně silová, dynamických úsilí 

Velikost odporu je středně vysoká, pohybuje se mezi 30-60% maxima. Je prováděna 

vysokou až maximální rychlostí a počet opakování se pohybuje mezi 6-12 opakováními. 

Klademe důraz na rychlost pohybu, tedy provést pohyb v co v nejkratší možné době. 

Posilujeme tak dlouho, dokud rychlost nezačne klesat. Objektivních možností ke kontrole 

této metody není mnoho, proto se musíme spokojit zejména se subjektivním odhadem. 

 

Metoda kontrastní 

- variabilního působení, variabilní 

Tato metoda je kombinací rychlostní metody a metoda opakovaného úsilí. Střídáme 

velikosti odporu i počtu opakování v jedné tréninkové jednotce. Rozpětí se udává mezi 
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30-80% maxima a mezi 5-10 opakováními. Tato metoda se příznivě odráží na 

vnitrosvalové i mezisvalové koordinaci. 

Tuto metodu zařazují především sportovci vyšší výkonnosti. Často se využívá 

kupříkladu v sportech, kde lze stanovit tzv. soutěžní odpor. 

 

Metoda izometrická 

- statická 

Jedná se o izometrickou kontrakci. Metoda využívá statická cvičení proti pevnému 

odporu. V kotrakci se doporučuje setrvávat 5-12s. Zachováváme princip postupného 

zvyšování úsilí , počtu opakování a prodlužování doby kontrakce. Pozitivní zkušenosti jsou 

s výběrem 4-5 různými cvičeními, které opakujeme 3x. Důraz klademe na polohu těla, 

nejvhodnější je tzv. kritická, kdy vyvíjíme nejvyšší úsilí. 

Při dlouhodobém praktikování této metody se může projevit negativní vliv na 

pružnost a protažení svalu. Opakované zadržování dechu má zase vliv na špatném 

krevním zásobení svalu. 

Metodu využíváme k rozvoji statické silové schopnosti. 

Příkladem může být držení činky ve stoji nad hlavou. 

 

Metoda intermediární 

Spojuje v průběhu cvičení dynamickou a statickou práci. To znamená, že se střídá 

páce izometrického a izotonického režimu. Začínáme dynamickým pohybem, kdy v určité 

chvíli pohyb zastavíme a v poloze držíme po dobu 5s. Cvičení opakujeme. Velikost odporu 

odpovídá přibližně metodě opakovaného úsilí, tedy aby cvičenec byl schopen provést 8-15 

opakování a aby byl schopen vydržet následnou statickou práci. 
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Metoda brzdivá 

- excentrická 

Pracujeme s vyšším vnějším odporem než je možné daným pohybem překonat. 

Dochází k brzdivé kontrakci při níž je sval násilně protahován. Břemeno spouštíme nebo 

brzdíme. Působíme pomalým tlakem či tahem proti odporu. Používáme odpory 120-150% 

absolutní svalové síly. Tyto nadmaximální odpory vyžadují dopomoc nebo speciální 

zařízení. Počet opakování je malý. 

Náročnost této metody vyžaduje předchozí silovou průpravu jinými postupy. 

 

Metoda izokinetická 

Bylo zjištěno že běžné posilovací prostředky neumožňují stejné nároky ve všech 

bodech pohybu, musí se počítat s určitou setrvačností, což vede k poklesu úsilí, velikost 

napětí zavisí také na poloze těla. Proto byla vynalezena speciální zařízení umožňující 

stimulovat odpor podle velikosti vyvíjeného úsilí. Například zvětšením úsilím velikost 

odporu narůstá a opačně. Cvičení se doporučuje provádět mezi 6-8 opakováními. Vyvíjíme 

maximální úsilí a cvičení provádíme co nejrychleji. 

Nejvíce je tato metoda využívána ve sportech využívající rychlou sílu jako např. 

plavání, kanoistika, veslování. 

 

Metoda plyometrická 

Cílem této metody je vyvinout maximálně rychlou, výbušnou a mohutnou svalovou 

kontrakci. Těchto aspektů se dá docílit tzv. tonizací neboli předpětím svalu., 

předcházejícímu vlastnímu aktivnímu pohybu. 

Toho lze dosáhnout dvěma způsoby: 

1. stimulací kinetickou energií břemene 

2. využitím izometrického úsilí s následným snížením hodnoty odporu 

První způsob můžeme realizovat pádem určitého tělesa z určité výšky. Uplatňuje 

se zde brzdivá kontrakce, která plní funkci kumulace svalového napětí, současně se také 
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aktivuje protahovací reflex. Tato metoda je nazývána jako metoda rázová. Velikost 

odporu je dána výškou pádu a je potřeba je vyzkoušet. Upřednostňovat bychom měli 

spíše výšku před hmotností břemene. Amortizační dráha je pokud možno co nejkratší. 

Dávkování se doporučuje mezi 5-10 opakováními v jedné sérii a počet sérií nepříliš veliký. 

Druhý způsob počítá s počáteční izometrickou kontrakcí. Dosažené napětí vede 

k tomu, že při odstranění blokády vyvineme maximální výbušnou sílu. Je potřeba 

speciálních zařízení pro nastavení odporu. 

Metoda je určená výkonnostním sportovcům a vzhledem k náročnosti na nervový 

systém je potřeba předchozího rozvoje silových schopností jinými postupy. 

 

Metoda silově-vytrvalostní a metoda kruhová 

Tyto metody se vyznačují vysokým počtem opakování – 20 až 50 i více. Obvyklý je 

způsob až do vyčerpání. Cvičení jsou dávkována tak, aby odezva přicházela jako od 

nervosvalového systému, tak od srdečně oběhovém. Velikost odporu se pohybuje 

přibližně 30-40% maxima a rychlost provedení je střední až malá. Výrazným aspektem je 

odpočinek jako u intervalového zatížení včetně kontroly tepové frekvence. 

Podle konkrétní kombinace může jít buď o aerobně silové zatížení nebo anaerobně 

silové zatížení. (viz. tabulka č.2) 

Parametr Anaerobní Aerobní 

Doba trvání cvičení do 60-90 s přes 60-90 s 

Velikost odporu vyšší nižší 

Tempo cvičení vyšší nižší 

Interval odpočinku 1:2-4 1:1 a kratší 

 

Tab.č.2, Orientační parametry aerobního a anaerobního zaměření silově vytrvalostní 

metody posilování (Choutka, Dovalil, 1991) 

 



 3 MOTORICKÉ SCHOPNOSTI 

 17 

Metoda kruhová nebo také kruhový trénink využívá stejné principy s tím, že je 

posilovací cvičení by měla být volena tak, aby střídavě zatěžovala různé svalové skupiny. 

Stanoví se předem počet stanovišť (ideálně 6-12). Délka cvičení se určuje buď stanovenou 

dobou nebo počtem opakování. Zatížení můžeme stupňovat počtem okruhů (1-4), 

zvyšováním velikosti odporu při cvičení, manipulací intervalem odpočinku mezi cvičeními. 

Tato metoda je také vhodná proto, že může cvičit více osob najednou. 

 

Metoda elektrostimulace 

Kontrakce svalu je podněcována elektrickými impulsy pomocí elektrod na povrchu 

svalu. Elektrické dráždění by mělo vést ke stejným výsledkům jako dráždění volní. Procesy 

a následné změny ve svalu jsou stejné. Metoda podporuje i rychlejší regeneraci svalové 

tkáně. 

Metoda může být aplikovaná pasivně (v leže, sedě) nebo aktivně (v pohybu). 

Vhodná je zejména po nemoci při rekonvalescenci. Metoda by měla být spíše doplňková. 

Je zapotřebí kvalifikovaná osoba a elektrostimulátor. Laická aplikace představuje 

zdravotní riziko. (Choutka, Dovalil, 1991) 
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Metoda Převážný efekt 

A B C D E F 

maximálního úsilí x     x 

opakovaných úsilí x  x x x  

rychlostní  x   x  

kontrastní  x    x 

izometrická x    x  

intermediární x   x   

brzdivá x     x 

izokinetická  x    x 

plyometrická  x    x 

vytrvalostní   x  x  

elektrostimulace x   x   

 

Tab.č.3., Metody posilování podle jejich převážného účinku a některých tréninkových 

záměrů (Choutka, Dovalil, 1991) 

A - absolutní síla 

B – rychlá a výbušná síla 

C – vytrvalostní síla 

D – výraznější hypertrofie svalů 

E – vhodná pro mládež a začátečníky 

F – pro výraznou specifičnost vhodná až pro výkonnější sportovce 
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3.1.4 DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ 

 

Úroveň silových schopností určujeme pomocí standardizovaných testů. Hodnotí se 

velikost překonaného odporu, rychlost pohybu nebo počty opakování cvičení. 

,,Přesnější možnosti posouzení silových schopností poskytuje dynamometrie. 

Dynamometry jsou přístroje, jimiž lze měřit sílu jako fyzikální veličinu (vyjadřuje se 

v newtonech) v čase. Výstupem dynamometru jsou konkrétní hodnoty nebo grafický zápis, 

dynamogram.“ (Choutka, Dovalil, 1991) 

Zjišťuje a registruje se Test hodnotí 

Nejvyšší hmotnost přemístěného břemene Absolutní sílu 

Nejvyšší možný počet cyklických cvičení: 

a) s břemenem přes 70% maxima Absolutní sílu 

b) s břemenem do 40% maxima Vytrvalostní sílu 

Nejvyšší možný počet cvičení ve stanoveném čase: 

a) krátký interval (do 20-40s) Rychlou sílu 

b) dlouhý interval Vytrvalostní sílu 

Čas potřebný k realizaci stanoveného počtu opakování cvičení: 

a) celkově nižší počty Rychlou sílu 

b) celkově vyšší počty Vytrvalostní sílu 

Překonaná vzdálenost či výška s danou 

velikostí břemene 

Výbušnou sílu 

Čas výdrže s daným odporem Vytrvalostní sílu 

 

Tab.č.4, Základní varianty způsobů testování silových schopností (Choutka, Dovalil, 1991) 
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Testy pro zjišťování silových schopností:  

 

Statickosilová schopnost - testy 

„Dynamometrie – měření se provádí pomocí přístrojů, ruční dynamometr, zádový  

dynamometr a další.“  

„Stisk ruky“  

„Výdrže v různých polohách - výdrž ve shybu na hrazdě pro dívky a ženy“  (Měkota-

Blahuš, 1983) 

 

Dynamické silové schopnosti - testy  

„Test shyby – na doskočné hrazdě, ve svisu nadhmatem.“  

„Test skok daleký odrazem snožmo z místa.“  

,,Vertikální skok.“ 

„Testem sed – leh - po dobu 60 s.“  

„Test hod míčkem jednoruč na vzdálenost.“  

„Test hod plným míčem obouruč - hází se plným míčem o hmotnosti 1-2 kg, v 

závislosti na věku žáka a z různých poloh (ze stoje, kleku, sedu a lehu).“ (Měkota-Blahuš, 

1983) (Měkota,1993) 

 

3.2 RYCHLOSTNÍ SCHOPNOSTI 

 

Rychlostní schopnosti jsou schopnosti provádět krátkodobou činnost (do 20s) 

maximální intenzitou s malým odporem okolo 20-25% maxima, kde převážně čerpáme 

energii z ATP-CP zóny. (Perič, Dovalil, 2010) 

„Rychlostní schopností rozumíme vlastnost pohybem přemístit tělo, jeho části 

nebo určité břemeno v co nejkratším časovém úseku nebo s maximální frekvencí“ 

(Čelikovský a kol., 1979). 
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Dle Votíka a Bursové (1994) je rychlostní schopnost předpoklad člověka v co 

nejkratším čase provést danou motorickou činnost. 

 

3.2.1 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ 

 

- typ a velikost podnětů, kvalita nervových drah  

- citlivost efektorů a receptorů, druh analyzátoru  

- stav jedince  

- vlastnosti svalstva  

- způsob energetického krytí pohybové činnosti (CP, ATP)  

- úroveň silových schopností  

- rychlost podráždění a útlumu  

- svalová elasticita  

 

Rychlostní schopnosti závisí na rychlosti doplňování chemické energie a jejich 

následné přeměně na mechanickou energii svalového stahu. Tato přeměna je závislá na 

odpovídajícím množství adenozintrifosfátu (ATP) ve svalech. (KOUBA, 1995).  

„Funkční zdatnost svalu je dána aktivací rychlých svalových vláken, okamžitou zásobou 

makroergních fosfátů ATP a kreatinfosfátu (CP) v nich, velikostí příčného průřezu 

svalových vláken a úrovní enzymatické aktivity (Dobrý, Semiginovský, 1988, in Kouba, 

1995). 

Maximální výkon nesmí být omezen únavou, jinak nemůžeme mluvit o rychlostních 

schopnostech, protože jinak dochází k poklesu intenzity. Je důležité se tedy zaměřit i na 

proces odpočinku kvůli doplnění CP hlavně tehdy, pokud chceme provádět rychlostní 

výkony opakovaně a bez ztráty kvality. 

Rychlostní schopnosti závisí na několika faktorech. Některé se dají ovlivňovat více, 

některé méně. 

Mezi tyto faktory patří nervosvalová koordinace, typ svalových vláken a úroveň 

maximální síly. 
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Schopnost střídat co nejrychleji svalovou kontrakci a relaxaci nazýváme nervosvalová 

koordinace a dá se dobře rozvíjet.  

Typy svalových vláken:  

1. Červená ( pomalá, oxidační) 

2. Bílá (rychlá, glykolytická) 

Bílá vlákna můžeme dále rozdělit na: 

I. A. bílá – rychlá – oxidativní  

II. B. bílá – rychlá – glykolytická  

 

Červená oxidativní vlákna jsou ta, která se zapojují při pohybové činnosti nízké 

intenzity a využíváno tedy aerobních procesů. Vlákna obsahují mnoho mitochondrií a 

zdrojem energie je převážně fosforylace.  

Bílá glykolitická vlákna vykonávají  pohybovou činnost v maximální intenzitě po 

dobu 10 - 20 sekund.  

Bílá oxidativních vláken nám pomáhají provádět pohybovou činnost v 

submaximální intenzitě po dobu od 20 - 40 sekund do 3 minut.  (Kouba, 1995). 

Pro vysokou úroveň rychlosti je potřeba vysokého podílu rychlých svalových 

vláken. Uvádí se, že u většiny populace je poměr pomalých a rychlých svalových vláken 

shodných, tedy 50:50. Špičkový sprinteři mají poměr rychlých a pomalých svalových 

vláken však dokonce 90:10. 

Podíl vláken se dá ovlivnit jen velmi málo, jejich poměr je vrozený a dán genetikou. 

Možnosti rozvoje úrovně maximální síly jsou poměrně dobré a tedy trénovatelné. 

Jde o mohutnost a rychlost svalové kontrakce. S nárůstem svalové síly však úzce souvisí 

svalová hypertrofie (nárůst svalové hmoty), která není u všech sportů vítána, jako 

například v úpolových sportech, které je členěny do váhových kategorií a nárůst síly je 

tedy limitován.  

Uvádí se, že vliv dědičnosti na rychlostní schopnosti je okolo 80% a je tedy možné 

rychlost rozvíjet jen omezeně. (Perič, Dovalil, 2010) 
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3.2.2 ROZDĚLENÍ RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ 

 

Rychlostní schopnosti členíme do 3 základních projevů: 

1. Rychlost reakce – je dána dobou reakce na určitý podnět (např. startovní výstřel a 

výběh sprintera z bloků) (Perič, Dovalil, 2010) 

„Reakčně rychlostní schopnosti jsou předpoklady jedince odpovídat na daný podnět 

či zahájit pohyb v co nejkratším čase.“  

 

„Reakční doba zahrnuje vlastní vnímání, přenos informací od receptorů do mozku, 

rozhodování, přenos vzruchů do svalů (efektorů) a vlastní zahájení pohybu“ (Bursová, 

Rubáš, 2001)  

Druhy podnětů:  

- taktilní (dotykový) 

 - audiální (sluchový) 

 - vizuální (zrakový) (Kouba, 1995) 

 

Nejdelší reakční doba je na vizuální podnět a nejkratší na dotykový podnět.  

 (Bursová, Rubáš, 2001) 

 

2. Rychlost jednotlivého pohybu (acyklická) – jeden pohyb při němž dokážeme přesně 

rozlišit jeho začátek a konec (např. hod, skok) 

 

3. Rychlost lokomoce (cyklická) jako například běh, bruslení, jízda na kole. Můžeme ji 

rozdělit do několika podob: 

a) rychlost akcelerace – co nejprudší zrychlení 

b) rychlost frekvence – pohyby co nejvyšší frekvencí 

c) rychlost se změnou směru – např. slalomy, zrychlení, zpomalení 
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U jednotlivých projevů rychlosti existuje tzv. relativní nezávislost. To znamená, že 

vysoká úroveň jednoho projevu rychlosti neznamená automatický rozvoj druhého 

projevu. V tréninku tak musí být rozvíjeny všechny druhé rychlostí nezávisle na sebe. 

(Perič, Dovalil, 2010) 

 

3.2.3 METODY ROZVOJE RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ 

 

Pro rozvoj rychlostních schopností je potřeba dodržovat několik zásad: 

- rozvoj rychlostních schopností by měl být zařazen na začátek tréninkové jednotky 

- rozvoji rychlosti by mělo předcházet důkladné rozcvičení 

- rychlost zařazujeme na začátek tréninkového mikrocyklu 

- při maximální rychlosti pohybové dovednosti klademe důraz na techniku 

- doba trvání rychlostního cvičení se pohybuje do 15s a u dětí do 10s 

- intervaly odpočinku se pohybují mezi 2 až 5 minuty, žák musí být dostatečně 

zotavený, ale nesmí dojít k útlumu vzrušivosti nervosvalového systému 

- pro vyvarování se vytvoření si tzv. rychlostní bariéry je potřeba měnit podmínky a 

formy cvičení  

Rychlostní bariérou se rozumí, že žákova rychlostní úroveň se stabilizovala na určité 

dosažené úrovni. (Kouba, 1995) 

,,Její odstranění je možno dvěma způsoby. První z nich nazýváme rozbití a spočívá 

v tom, že ulehčíme provádění daného pohybu (např. během z kopce, vnější dopomocí 

apod.). Druhý způsob se nazývá vyhasnutí, jehož princip je v tom, že po určitou delší dobu 

nezařazujeme cílený rozvoj rychlostních schopností. Místo toho se věnujeme jiné 

tréninkové činnosti.“ (Perič, Dovalil, 2010) 
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Metody stimulace rychlosti reakce 

1. Metoda opakování 

Vytváříme záměrné situace, na které musí sportovec reagovat co nejrychleji. 

Využíváme všechny možnosti tvorby podnětu od jeho typu, jeho množství a očekávanost i 

neočekávanost. 

Příkladem může být zrychlení na signál, střelba na signál, změna polohy těla na 

signál. Dobré je střídat reagující části těla. 

 

2. Metoda analytická 

Rozdělíme pohyb na dílčí části a ty procvičujeme odděleně. 

Příkladem může být reakce hokejového brankáře na zásahy. Nejprve rozdělíme 

pohyb na pohyb paží a rozvíjíme jejich reakci. Poté procvičujeme přechod ze stoje do 

kleku, dále jen pohyb v kleku. Potom spojíme přechod ze stoje do kleku v konečné 

podobě zásahu. (Perič, Dovalil, 2010) 

 

3. Metoda senzorická  

Metoda je založena na propojení rychlosti reakce a schopnosti vědomě rozeznávat 

časové mikrointervaly. Záměrným rozvojem této schopnosti lze vnímat a rozlišovat setiny 

sekundy (Votík, Bursová, 1994).  

 

Metody stimulace rychlosti acyklické 

Jde o maximální rychlost provedení jednotlivého pohybu. Můžeme jí nazvat také 

rychlost jednotlivého pohybu. 

Příkladem může být výpad v šermu, smeč ve volejbale, odraz při přeskoku 

v gymnastice. Množství pohybu je rozsáhlé. Nejvíce je tento druh rychlostních schopností 

podoben projevům explozivní síly. 
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Základem jsou cvičení rychlostně-silového charakteru s nízkým odporem a 

maximální rychlostí provedení,  čemuž odpovídá metoda rychlostní a především 

plyometrická. 

Části těla cvičíme odděleně i dohromady. 

Využíváme nespecifické ale i specifické prostředky, mezi něž patří například: 

- cvičení s míči 

- cvičení s gymnastickými tyčemi 

- házení 

- změny poloh těla 

- cvičení ve dvojicích 

- skoková cvičení 

- cvičení se švihadly 

- velká lana 

- drobné hry 

 

Metody stimulace rychlosti cyklické 

Rychlost cyklická spočívá v co nejrychlejším překonání určité vzdálenosti nebo 

přemístění v prostoru. 

Podstatou je stimulace ATP-CP zóny, proto zohledňujeme při rozvoji tyto parametry: 

- doba trvání mezi 5-15s, nejdéle však 20s 

- intenzita cvičení je maximální 

- 4-6 opakování v jedné sérii (maximálně 10), 2-3 série v jedné tréninkové jednotce 

- délka odpočinku mezi 2-4 minuty mezi opakováními 

- poměr zatížení a odpočinku 1:10 

- odpočinek mezi sériemi 3-10min podle délky jednotlivých opakování 

- odpočinek by měl být aktivní (např. vyklusání) nízké intenzity nebo jednoduchá 

protahovací cvičení 

Příkladem mohou být starty a akcelerace, lineární běhy, nelineární běhy, kombinace běhu 

se skoky vertikálními a horizontálními. (Perič, Dovalil, 2010) 
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3.2.4 DIAGNOSTIKA RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ 

 

Reakční rychlostní schopnosti je možné přesně měřit za standardních podmínek a 

za pomocí reaktometru a kritériem je časový interval od mezi signálem k pohybové 

činnosti a jejím skutečným započetím. 

 

Testy pro zjištění rychlostních schopností:  

„Test zachycení volně padajícího předmětu“  

„Akční rychlostní schopnost – kritériem je doba trvání pohybové činnosti“  

„Test běh na 50m s pevným startem“  

„Běh na 20m s letmým startem“  

„Test člunkový běh 4 x 10m“  

„Test tečkovací“ (Kouba, 1995). 

 

3.3 VYTRVALOSTNÍ SCHOPNOSTI 

 

„Vytrvalostní schopnosti jsou předpoklady člověka provádět déletrvající 

motorickou činnost určitou intenzitou. Ve fyziologii jsou tyto schopnosti chápány jako 

odolnost organismu vůči únavě a tento pojem ztotožňován s pojmem funkční zdatnost“ 

(Votík, Bursová, 1994). 

,,Za vytrvalost je všeobecně považována pohybová schopnost člověka 

k dlouhotrvající tělesné činnosti: soubor předpokladů provádět cvičení s určitou nižší než 

maximální intenzitou co nejdéle, nebo po stanovenou potřebnou dobu co nejvyšší možnou 

intenzitou.“ (Perič, Dovalil, 2010) 

,,Schopnost provádět opakovaně pohybovou činnost submaximální, střední a mírné 

intenzity bez snížení její efektivity.“ (Čelikovský, 1990) 
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3.3.1 STRUKTURA VYTRVALOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ 

 

Dle Kouby (1995): 

podle množství zapojených svalů: 

- lokální 

- globální 

podle doby trvání pohybové činnosti: 

- rychlostní 

- krátkodobá 

- střednědobá 

- dlouhodobá 

podle typu svalové kontrakce: 

- statická 

- dynamická 

podle podílu rychlostní a silové složky při pohybové činnosti: 

- rychlostní 

- silová 

Dle Periče a Dovalila můžeme vytrvalostní schopnosti rozdělit ještě na aerobní a 

anaerobní podle podílu uvolněné energie. 

Vytrvalostní schopnost Rozsah převažujícího 

projevu 

Intenzita pohybové činnosti 

rychlostní 15-50 s maximální, submaximální 

krátkodobá 50-120 s submaximální 

střednědobá 2-10 min střední 

dlouhodobá nad 10 min mírná 

 

Tab.č.5, Rozdělení vytrvalostních schopností (Kouba, 1995) 
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3.3.2 METODY ROZVOJE VYTRVALOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ 

 

Zásady pro rozvoj vytrvalostních schopností (BUNC, 1990): 

- pohybovou aktivitu provádět 3-4x týdně 

- intenzita cvičení u žáků by měla být okolo 160 tepů za minutu nebo vyšší 

- délka zatížení by měla být minimálně 20-30 minut souvislé činnosti 

- dynamicky zatěžujeme velké svalové skupiny (např. běh, plavání, běh na lyžích) 

Dle Kouby (1995): 

1. Metody souvislé 

Značí se nepřerušovaným zatížením okolo 30-60 minut mírné intenzity. Tep se 

pohybuje okolo 150 tepů za minutu. 

Tyto metody dělíme na: 

- rovnoměrné – intenzita zatížení je relativně stálá 

- střídavé – intenzita zatížení se v průběhu mění 

Příkladem metody je fartlek, neboli běh v terénu. Jedná se o rovnoměrný běh 

v přirozených terénních podmínkách, který je prokládán jednotlivými zrychlenými úseky. 

Souvislé metody rozvíjí zejména dlouhodobou, neboli globální vytrvalostní schopnost. 

2. Metody intervalové 

Metody intervalové se rozlišují intenzitou zatížení, zátěžovým režimem a 

odpočinkovou fází. 

Tyto metody dělíme na: 

- intenzivní – intenzita okolo 80% maxima (submaximální), doba zatížení se 

pohybuje okolo 90s 

Čím vyšší intenzita a čím kratší je časový interval, tím úměrně vyšší je čas odpočinku a 

vyšší počty opakování 

- extenzivní – intenzita okolo 60% maxima (střední), doba zatížení okolo 3-15 minut, 

doba odpočinku 3-5 min, počet opakování závisí na udržení dané intenzitě 

Intervalové metody rozvíjí rychlostní a krátkodobou vytrvalostní schopnost. 
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3. Metoda opakovací 

Metoda opakovací se značí tím, že subjektivně určujeme délku odpočinku (do 

zotavení), určujeme různou intenzitu a různě dlouhou dobu zatížení. 

,,Účinek této metody je založen na skutečnosti, že při opakovaném zatížení dochází 

vždy k postupné aktivaci všech energetických mechanismů, což vede k rozvoji mobilizační 

energetické možnosti organismu.“ (Kouba, 1995) 

 

3.3.3 DIAGNOSTIKA VYTRVALOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ 

 

Diagnostiku vytrvalostních schopností můžeme provést buď výkonovými testy 

nebo zátěžovými testy. Testy výkonové se provádějí v terénu, které jsou založeny na 

předem stanovených pohybových úkolech jako např. počet cyklů opakování nebo délka 

běžecké trati. Můžeme také předem stanovit testovací čas, např. 12 minutový souvislý 

běh nebo chůze. Testy zátěžové jsou prováděny většinou v laboratořích. 

 

Výkonové testy:  

12 minutový běh -  zjišťuje úroveň obecné vytrvalosti 

Vícestupňový – vytrvalostní člunkový běh na 20m- zjišťuje úroveň obecné vytrvalosti  

Distanční běh – 600-3000m podle věku a pohlaví – zjištění střednědobé vytrvalosti 

Lehy sedy po dobu 1 minuty - zjištění silové vytrvalosti 

Výdrž ve shybu (dívky) – zjištění silové vytrvalosti 

 

Zátěžové testy:  

W(170) - tento test se provádí na bicyklovém ergometru. Tímto testem se zjišťuje 

změna srdeční frekvence na zátěž pomocí sporttestru. Postupným přidáváním zátěže, kdy 

se začíná na hodnotě 1W/kg a pokračuje se na 1,5W/kg a 2W/kg vždy po 180s, dochází ke 

zvyšování tepové frekvence. Tato změna se zaznamenává a následně vyhodnocuje.  
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Wingate- uskutečňujeme na bicyklovém ergometru. V průběhu testu se mění 

srdeční frekvence, kterou každých 5s zaznamenáváme. Test trvá 30s a testovaný jedinec 

provádí maximálně možnou frekvenci šlapání proti stálému odporu. U žáků se doporučuje 

zátěž 5-6W/kg. V začátku testu je frekvence nejvyšší, vyčerpají se zásoby ATP a CP, 

frekvence šlapání pak postupně klesá až na 50-70% maxima. Aktuální výkon je součin 

rychlosti šlapání a brzdící síly. Test nám umožní získat přehled o maximálním anaerobním 

výkonu, anaerobní kapacitu a index únavy (rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším výkonem 

v závěru testu). (KOUBA, 1995) 

 

3.4 OBRATNOSTNÍ SCHOPNOSTI 

 

„Obratnostní schopností rozumíme schopnost přesně realizovat časoprostorové 

struktury pohybu“ (Čelikovský, 1990, in Kouba, 1995). 

 

3.4.1 ROZDĚLENÍ OBRATNOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ 

 

Kinestetická diferenciační schopnost 

Schopnost rozlišit parametry vlastního pohybu. Parametry jsou: doba pohybu, 

způsoby svalového napětí a kontrakce. Je to důležitá schopnost pro regulaci pohybu. 

 

Rovnováhová schopnost  

Je předpoklad jedince udržet tělo nebo předmět v relativně stabilní poloze během 

motorické činnosti. Schopnosti dělíme na: dynamickorovnováhovou, 

statickorovnováhovou schopnost a balancování předmětů ve vratké poloze. 
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Rytmická schopnost  

Tato schopnost umožňuje členění pohybu do rytmické formy. Podněty pro vnímání 

a reprodukci mohou být sluchové, zrakové a taktilní. Vnímání rytmů je spojeno 

s rytmickou realizací pohybu. Rytmus může být interně nebo externě předepsaný.  

 

Orientační schopnost  

Umožňuje přesné a rychlé zpracování důležitých informací o pohybové činnosti. 

Kvalita centrálního a periferního vidění má velký význam pro zrakovou orientaci. Periferní 

vidění se podílí na zpřesnění a urychlení orientace a centrální vidění umožňuje přesné 

hodnocení vzdálenosti.  

 

Pohyblivost  

Je charakterizována vykonáváním pohybu v optimálním rozsahu podle zvoleného 

pohybového úkolu. Kloubní pohyblivost dělíme na aktivní a pasivní. Aktivní pohyblivost 

zjišťujeme maximální amplitudou pohybu, které dosáhneme aktivním stahem příslušných 

svalů. Pro zjištění pasivní pohyblivosti využíváme vnější síly jako je například dopomoc 

nebo závaží. Faktory ovlivňující pohyblivost jsou morfologické a funkční vlastnosti 

pohybového ústrojí (elasticita svalstva, vazů a šlach) (Kouba, 1995). 

 

3.4.2 METODY ROZVOJE OBRATNOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ 

 

„Rozvoj obratnostních schopností vychází z těchto předpokladů:  

1. Zdokonalování funkcí analyzátorů, které působí jako vnitřní regulátory v jednotlivých 

regulačních obvodech. Zlepšení funkce analyzátorů se dosáhne postupem od hrubé 

diferenciace podnětu k jemné diferenciaci.  

2. Zvyšování úrovně jednotlivých senzomotorických vlastností. Toho dosáhneme 

zvyšováním obtížnosti tělesných cvičení nebo zvýšením počtu opakování.  
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3. Zkvalitňování vlastní pohybové soustavy. Zde je kladen především důraz na rozvoj 

kloubní pohyblivosti (flexibilita). Zde se využívají speciální cvičení, při kterých se musí 

dosahovat krajních poloh za stálého tahu na limitující tkáně (statický a dynamický 

strečink, protahující cvičení)“ (Kouba 1995, s. 40).  

 

Volba tělesných cvičení by měla vycházet z těchto zásad: 

1. Od jednodušších ke složitějším 

2. Různé proměny 

3. Kombinace osvojených pohybových dovedností 

4. Měnění vnějších podmínek 

5. Navozování stresujících situací 

6. Změny dle druhů signálů 

7. Cvičení po předchozím zatížení 

Výchozí metodou pro rozvoj obratnostních schopností je opakování cvičení. 

Všeobecně je doporučováno více sérií, méně opakování v sériích a dostatečný odpočinek. 

Metodu zařazujeme na začátek vyučovací hodiny. (Kouba, 1995) 

 

3.4.3 DIAGNOSTIKA OBRATNOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ 

 

Při výběru testu obratnostních schopností používáme tato kritéria:  

1. Pro složitost pohybu je kritériem zvládnutí pohybového úkolu. 

2. Pro přesnost pohybu je kritériem hodnocení přesnosti pohybu.  

3. Pro rychlost pohybu je kritériem provedení pohybu. 

4. Pro přizpůsobivost pohybu je kritériem realizace pohybových aktů za měnících se 

podmínek. 

5. Pro učenlivost (docilitu) nového pohybového úkonu je kritériem čas nebo počet 

pokusů.  
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Příklady testů pro diagnostiku obratnostních schopností:  

 „Přeskok skrčmo přes švihadlo nebo tyč“  

„Jacíkův test – střídání poloh po dobu dvou minut“  

„Testy dymanické rovnováhy – chůze vzad po kladinách“  

 „Testy statické rovnováhy-výdrž ve stoji jednonož na kladince“  

„Test pohybové docility“ (Kouba, 1995)  
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4 VÝZKUMNÉ METODY 

 

Za výzkumnou metodu pro získání požadovaných dat jsem si zvolil německý 

standardizovaný test motorických schopností DMT (Deutscher Motorik-Test) 6 – 18.  

 

4.1 TESTOVÉ BATERIE 

 

Testová baterie DMT 6 – 18 měří a vyhodnocuje motorické dovednosti dětí a 

dospívajících. Test byl vyvinut odborníky z Německého svazu sportovních věd.  

 

Testová baterie se skládá z 8 subtestů:  

- sprint na 20 metrů  

- chůze po kladince  

- přeskoky na místě  

-  hluboký ohnutý předklon  

- modifikovaný klik  

- sed-leh  

- skok daleký z místa  

- 6-ti minutový běh (BÖS, 2009).  
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Obr.č.2, Testová baterie DMT 6-18 a její vztah k pohybovým schopnostem (Kalčík, 2016) 

 

 

 

Somatická charakteristika 

Tělesná výška a váha je měřena kalibrovanými měřícími přístroji. Žáci jsou měření 

bez bot jen ve sportovním oblečení. 
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Sprint na 20 metrů  

Tímto testem zjišťujeme zejména akční rychlost žáka . Žák běží co nejrychleji 20 

vzdálenost od startovní čáry a ze startovní pozice, která je vzpřímená v krokové pozici. 

Připravený žák čeká na akustický signál ke startu, který dává vedoucí testu a jeho asistenti 

manuálně měří čas. Pokud je dostatek prostoru, mohou startovat dva až tři žáci zároveň. 

Při předčasnému startu je běh ukončen a opakován. Každý žák má dva platné pokusy. 

Lepší výsledek je zařazen do hodnocení. Čas je měřen ve vteřinách s přesností na 1/10 

sekundy.  

Vyznačíme startovní a cílovou čáru (např. lepící páskou) a zároveň použijeme mety 

pro jejich lepší viditelnost. Dáváme si pozor na to, aby za cílovou čárou byl dostatek 

prostoru pro doběh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.3, Sprint na 20 m (Dlauhá, 2016) 
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Chůze vzad po kladince 

Testem chůze vzad po kladince testujeme rovnováhu a pohybovou přesnost. 

Využíváme tři různě široké kladinky (6 cm, 4,5 cm a 3 cm). Vedoucí nejprve předvede 

zadání úkolu a poté má žák  dva zkušební pokusy a poté dva platné pokusy na každé 

kladince. Počítáme kroky, dokud se jedna noha nebo jiná část těla dotkne země nebo do 

provedení osmi úspěšných kroků. Žák začíná prvním krokem, který se však nezapočítává. 

První platný krok se započítává tehdy, když druhá noha opustí startovní desku a dotkne se 

kladinky. Děti provádí chůzi po kladince ve sportovní obuvi a v klidném prostředí, které je 

zapotřebí k soustředění se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.4, Chůze vzad po kladince (zdroj: vlastní) 
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Přeskoky stranou odrazem snožmo 

Testem měříme úroveň koordinace pod časovým tlakem. Žáci přeskakují odrazem 

snožmo stranou oběma nohama břevno po dobu 15 sekund. Nohy zůstávají stále u sebe. 

Vedoucí nejprve předvede cvičení a žáci mají poté pět cvičných skoků. Žáci mají při testu 

dva pokusy a do hodnocení se započítává středová hodnota mezi oběma pokusy. Mezi 

pokusy musí být minimálně minutová přestávka pro zotavení. Přeskoky stranou počítají 

asistenti tak, že skok z jedné strany na druhou se počítá jako jeden a skok zpět druhý. Při 

dotyku žáka středového břevna nebo při skoku, který není proveden oběma nohama 

současně, se skok nezapočítává. Žáci test provádí ve sportovní obuvi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.5, Přeskoky stranou odrazem snožmo (zdroj: vlastní) 
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Hluboký ohnutý předklon  

Tímto testem zjišťujeme pohyblivost trupu. Žák se postaví bez obuvi na dřevěnou 

stolici s měřidlem v centimetrech. Tato dřevěná stolice byla vyrobena pro tento test. Při 

testu dbáme na to, aby žák měl propnutá kolena a aby chodidla byla rovnoběžně u sebe. 

Žák pomalu předklání trup a ruce paralelně spouští podél centimetrové škály co nejníže. 

Maximální dosažená poloha předklonu musí být udržena po dobu 2 vteřin. Žák má dva 

pokusy a zaznamenána je jeho nejlepší hodnota. Dosah pod úroveň podložky, na niž žák 

stojí, zapisuji záporně, nad ní kladně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.6, Hluboký ohnutý předklon (zdroj: vlastní) 
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Modifikovaný klik  

Modifikovaným klikem zjišťujeme silovou vytrvalost horní poloviny těla. Žák 

provádí cvik správně po dobu čtyřiceti sekund. Vedoucí předvede daný cvik, poté žák 

začíná v lehu na břiše s rukama spojenýma za zády. Žák, pokud je  připraven, začne 

provádět cvičení a asistent počítá počet opakování. Žák se z lehu na břiše  přesune do 

pozice vzporu ležmo, položí jednu ruku na hřbet druhé ruky a zpět, poté provede klik zpět 

do lehu na břiše a spojí ruce opět za zády. Dáváme pozor, aby dolní končetiny a trup 

opustily podložku současně a nevzniklo tak zvětšené bederní prohnutí. Další klik může být 

proveden až po zaujetí základní polohy (leh na břiše, ruce spojené za zády. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.7, Modifikovaný klik (zdroj: vlastní) 
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Sed-leh  

Tímto testem zjišťujeme silovou vytrvalost svalů dolní poloviny trupu. Žák cvičí po 

dobu 40 sekund a test se provádí jen jednou. Dolní končetiny jsou fixovány asistenty. 

Nohy jsou pokrčeny v koleni pod úhlem cca 80°. Ruce máme volně u hlavy, konečky prstů 

na spánkových kostech po celou dobu cvičení. Žák začíná z výchozí polohy, kdy má 

položené lopatky na podložce, poté se přesune za pomocí zvednutí trupu do polohy, kdy 

se lokty dotknou kolena, a pak přechází zpět do výchozí polohy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.8, Sed-leh (zdroj: vlastní) 
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Skok daleký z místa odrazem snožmo  

Testem skoku dalekého z místa odrazem snožmo zjišťujeme dynamickou sílu 

dolních končetin. Před testem vedoucí předvede daný cvik. Žák stojí za startovní čarou, 

poté provede skok daleký. Zapisujeme vzdálenost od místa odrazu (startovní čára) ke 

kolmici mezi bližší patou doskoku k místu odrazu a délkovým měřidlem. Každý žák skáče 

dokud nemá dva platné pokusy. Do hodnocení se započítává nejdelší skok. Měří se 

s přesností na jeden centimetr. Cvičení se provádí ve sportovní obuvi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.9, Skok daleký z místa (Dlauhá, 2016) 
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Šestiminutový běh  

Tímto testem šestiminutového běhu zjišťujeme aerobní vytrvalost. Žák běží po 

obvodu vymezeného prostoru vyznačeného kužely (volejbalové hřiště) po dobu šesti 

minut. Běh provádí najednou skupina okolo dvaceti žáků, přičemž každý z nich je sledován 

a měřen vlastním asistentem. Žáci musí dodržovat obíhání kuželů z vnější strany. Žák musí 

jít nebo běžet. Vedoucí hlásí čas do konce běhu v minutových intervalech. Po skončení 

běhu a tedy po šesti minutách se žáci zastaví na místě, kde se nachází, a posadí se. 

Asistenti zapíšou počet kol a celkovou překonanou vzdálenost, která se skládá z počtu 

oběhů (1 oběh = 54 m) a ze započatého úseku posledního kola. Přesnost měření je 1 metr. 

(Benešová a kol., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.10, Šestiminutový běh (Dlauhá, 2016) 
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4.2 VÝZKUMNÝ SOUBOR 

 

Výzkumu se zúčastnilo celkem 119 dětí mladšího školního věku a to 69 dětí ze 

základní školy Vrije Basisschool Pius X v Belgii a 50 dětí ze 14.ZŠ, 25. ZŠ a 11.ZŠ v České 

republice.   
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5 ANALÝZA DAT A DISKUZE 

 

 

Tab.č.6, Porovnání proměnných dětí z ČR a Belgie (zdroj: vlastní) 

Tučně jsou označeny výsledky t-testu, které jsou statisticky významné (α≤p≤0,05). 
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Graf č.1, Tělesná váha, výška - porovnání průměrů obou souborů (zdroj: vlastní) 

 

Z grafu č. 1 můžeme vyčíst váhu belgických dětí, která je průměrně 30 kg a váhu 

českých dětí která je průměrně 41,5 kg. Rozdíl mezi dětmi je tedy 11,5 kg tento rozdíl je 

velmi velký a statisticky významný. Věcná významnost je enormně velká, považuji ji za 

zásadní informaci této práce. České děti se zdají být o dost vyvinutější, což má vliv na 

některé výsledky prováděných testů používané testované baterie DMT 6 - 18.  

Důkazem vyspělosti českých dětí je i jejich rozdíl ve výšce oproti belgickým dětem. 

Průměrné české děti měří 150 cm, kdežto belgické jen 139 cm. Rozdíl je tedy o 11cm, což 

má statisticky velmi velkou významnost.  
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Graf č.2, Sprint na 20 metrů - porovnání průměrů obou souborů (zdroj: vlastní) 

 

Z grafu č.2 vyplývá, že při 1. pokusu byly průměrně české děti rychlejší o 0,26 s. 

Tento rozdíl v čase je pro nás statisticky významný. Jeho věcný význam je střední. Při 

druhém pokusu byl rozdíl mezi dětmi taktéž 0,26 s, čímž se potvrzuje střední věcná 

významnost tohoto testování.  

Tento rozdíl přisuzuji rozdílu mezi somatickou charakteristikou českých a 

belgických dětí. České děti se zdají být urostlejší a vyvinutější, tudíž mají větší sílu v 

nohách, kterou při sprintu využívají. 
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Graf č.3, , Chůze vzad po kladince - porovnání průměrů obou souborů (zdroj: 

vlastní) 

 

Z tohoto grafu č.3 vyplývá, že v chůzi vzad po kladince mají české a belgické děti 

téměř stejné výsledky. Na nejširší, tedy 6cm široké kladince, byly nepatrně lepší belgické 

děti, avšak v průměru ani ne o jeden krok. Na kladince o šířce 4,5cm a 3cm byly naopak 

nepatrně lepší děti časké, rozdíl byl téměř stejný jako v předchozím případě, tedy necelý 

jeden krok. Statisticky je tato informace nevýznamná, jelikož mezi českými a belgickými 

dětmi nebyl téměř žádný rozdíl. 
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Graf č.4, Přeskoky stranou odrazem snožmo - porovnání průměrů obou souborů 

(zdroj: vlastní) 

 

Na grafu č.4 můžeme vidět, že při prvním pokusu belgické děti provedly průměrně 

30 přeskoků přes břevno, české děti 33. Rozdílem jsou tři přeskoky, což má pro nás 

statistickou významnost, ale věcně malou. 

Při druhém pokusu provedly obě skupiny dětí stejný počet opakování a to 32. 

Belgické děti se tedy oproti 1. pokusu zlepšily, kdežto české děti se o jedno opakování 

zhoršily. Druhý pokus je tedy statisticky nevýznamný.  

Myslím si, že rozdíly v obou pokusech jsou tak malé, že je můžeme považovat za 

nedůležité. 
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Graf č.5, Hluboký ohnutý předklon - porovnání průměrů obou souborů (zdroj: 

vlastní) 

 

Na grafu č.5 můžeme vidět, že české děti dosáhly v prvním pokusu průměrně 

hodnoty 0,8 cm  a ve druhém pokusu -0,1 cm a belgické děti v prvním pokusu hodnoty 1,6 

cm a ve druhém 0,5 cm. V obou pokusech byly české děti o něco lepší než belgické. 

Ve druhém pokusu došlo ke zlepšení dětí z obou států. Při druhém pokusu belgické 

děti překonaly výsledek českých dětí z pokusu prvního. Ve druhém pokusu se české děti 

dostaly průměrně pod hranici 0cm, tedy pod úroveň chodidel.  

Dle mého názoru došlo ve druhém pokusu ke zlepšení z důvodu motivace 

překonat výsledek z prvního pokusu a také díky protažení, ke kterému došlo při prvním 

pokusu. 

Statistické rozdíly mezi belgickými a českými dětmi jsou minimální, tudíž 

nevýznamné. 
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Graf č.6, Modifikované kliky, sed-lehy - porovnání průměrů obou souborů (zdroj: 

vlastní) 

 

Z grafu č.6  můžeme vyčíst, že v obou případech testů byly belgické děti lepší než 

děti české, avšak tak těsně, že můžeme říci, že výsledky jsou téměř stejné. Belgické děti 

průměrně udělaly 17 kliků a děti české průměrně dokázaly udělat 16 kliků. Belgické děti 

tedy dokázaly v průměru za 40 s udělat o jedno opakování více. V sed-lezích zvládly děti 

obou států v průměru za dobu 40 s  20 opakování sed-lehů, tedy úplně stejně. Statistický 

rozdíl je tedy nevýznamný. 
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Graf č.7, Skok daleký z místa odrazem snožmo - porovnání průměrů obou souborů 

(zdroj: vlastní) 

 

Na grafu č.7 vidíme, že při prvním pokusu průměrně české děti skočily 147 cm 

daleko a belgické 137 cm. Rozdílem je 10 cm, což je rozdíl, který má malou věcnou 

významnost.  

Ve druhém pokusu byl rozdíl ještě o 3,5 cm větší, což odpovídá střední věcné 

významnosti testu. Belgické děti totiž skočily 136 cm, kdežto české děti průměrně skočily 

149,5 cm. Belgické děti se ve druhém pokusu zhoršily, kdežto české děti se zlepšily. 

Domnívám se, že české děti jsou úspěšnější díky silnějším vyvinutějším dolním 

končetinám, které mají souvislost jak se somaticky charakteristickým rozdílem, tak s 

výsledky testu sprint na 20 m. 

 

 

 



 5 ANALÝZA DAT A DISKUZE 

 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.8, Šestiminutový běh - porovnání průměrů obou souborů (zdroj: vlastní) 

 

Na grafu č.8 můžeme vidět, že během 6 min belgické děti v průměru uběhly o 30 

metrů více. Belgické děti uběhly za 6 min v průměru 921 m a české 891 m. Rozdíl v 

uběhnuté vzdálenosti je tak malý, že není statisticky významný.  
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ZÁVĚR 

Cílem mé práce bylo porovnat výsledky motorických testů u dětí mladšího školního 

věku v ČR a Belgii. Za testovací metodu jsem si zvolil testovací baterii DMT 6-18, která se 

skládá z osmi subtestů (sprint na 20 m, chůze vzad po kladince, přeskoky stranou odrazem 

snožmo, hluboký ohnutý předklon, modifikované kliky, sed-lehy, skok daleký z místa a 

šestiminutový běh). Zvážili jsme tělesnou hmotnost dětí a také změřili jejich výšku, 

abychom měli přehled o jejich somatických předpokladech. Otestovali jsme 69 dětí ze 

základní školy Vrije Basisschool Pius X v Belgii a porovnali je s 50 dětmi ze 14.ZŠ, 25. ZŠ a 

11.ZŠ v České republice. V analýze dat jsme použili grafické znázornění pro přehlednost 

výsledků s popisky pro upřesnění. 

 Stanovili jsme si hypotézu, že neexistuje rozdíl ve fyzické zdatnosti dětí mladšího 

školního věku mezi Českou republikou a Belgií, která se nám v některých testech potvrdila 

a v některých vyvrátila. Hypotéza se nám nepotvrdila v rozdílu obou souborů váhy a výšky 

dětí. Rozdíl ve váze byl 11,5 kg a 11 cm ve výšce. České děti byli tak mnohem těžší, vyšší a  

vyspělejší, což má podle mě za následek některé rozdíly v jednotlivých subtestech testové 

baterie. Nepodařilo se nám tak porovnávat dvě homogenní skupiny dětí. 

Hypotéza se nám potvrdila v případě chůze vzad po kladince, kde byly rozdíly mezi 

oběma soubory průměrně o necelý jeden krok. U rovnovážných schopností dětí tedy 

můžeme říci, že rozdíl opravdu neexistuje. Dále se nám hypotéza potvrdila i v testu 

hlubokého předklonu, kde taktéž oba soubory dosahovaly podobných výsledků. V druhém 

pokusu se při předklonu podařilo oběma souborům zlepšit své výsledky z pokusu prvního. 

Důvodem je z mého pohledu viditelná snaha dětí překonat svůj první pokus a taktéž si 

myslím, že důvodem zlepšení může být protažení svalů z pokusu prvního. Můžeme říci, že 

oba soubory dosahovaly ve flexibilitě stejných výsledků.  Taktéž se hypotéza potvrdila u 

testu modifikovaných kliků, kde byl průměrný rozdíl za 40 s cvičení v 1 kliku ve prospěch 

belgických dětí. Hypotéza se potvrdila i v testu sed-lehů, kde oba soubory průměrně 

provedly úplně stejný počet opakování a to 20 za 40 s. Můžeme říci, že síla horních 

končetin a síla trupu je u belgických a českých dětí srovnatelná. Hypotéza se potvrdila 

také v šestiminutovém běhu, který představuje obecnou vytrvalost. Belgické děti 

v průměru uběhly o 30 m více, což je za šest minut běhu minimální rozdíl. 
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Kde se nám hypotéza nepotvrdila je v testu sprintu na 20 m, kde rozdíl v obou 

pokusech byl 0,26 s ve prospěch českých dětí. Taktéž se nám hypotéza nepotvrdila ve 

skoku dalekém, kde rozdíl v doskočné vzdálenosti byl v prvním pokusu 10 cm a ve druhém 

dokonce 13,5 cm pro české děti. Jak ve sprintu, tak ve skoku dalekém rozdíly dosahují 

střední věcné významnosti. Tento rozdíl osobně přisuzuji k větší síle českých dětí v dolních 

končetinách.  

Specifickým testem pro vyhodnocení pro mě byl test přeskoků stranou odrazem 

snožmo, kde v prvním pokusu byl rozdíl málo věcně statisticky významný, ale ve druhém 

testu naprosto nevýznamný. V prvním pokusu byl rozdíl o 3 přeskoky ve prospěch českých 

dětí, ale ve druhém pokusu oba soubory předvedly stejný výsledek. Tento zvláštní rozdíl 

přisuzuji nedostatečnému porozumění zadání pohybového úkolu některých belgických 

dětí. Ve druhém pokusu už děti věděli přesně, co je čeká, cvičily bez zbytečného 

přemýšlení navíc a mohli tak předvést svůj maximální výkon, který nakonec dosáhnul 

průměrného výkonu dětí českých. První pokus bych tedy vyhodnotil jako nepřesný 

z důvodu vedlejšího faktoru, čímž je neporozumění pohybového úkolu z důvodu jazykové 

bariéry mezi mnou jako vedoucím práce a belgickými dětmi jako testovaného souboru. U 

druhého pokusu potvrzuji hypotézu, protože neexistuje rozdíl v tomto testu rytmické a 

prostorově-diferenciální schopnosti mezi oběma soubory. Výsledky byly vyhodnoceny 

pomocí parametrického testu zvaným t-test.   

Na základě statistického zpracování dat je zřejmé, že rozdílem je především síla 

v nohou. Domnívám se, že příčinou je rychlejší vývoj dětí v České republice a zaměřenost 

na jiné sportovní zájmy. Příčinou mohou být i jiné stravovací návyky, díky nimž české děti 

mohou být sice těžší, ale s hmotností taktéž souvisí nárůst svalové hmoty. Více svalové 

hmoty může mít za důsledek zlepšení silových schopností. 

Tento výzkum nám může ukázat u některých jedinců problémy s koordinací nebo 

kondicí. Je potřeba se v tělovýchovné praxi zaměřit na jejich nedostatky a komplexně 

rozvíjet všechny pohybové dovednosti. Děti mladšího školního věku potřebují širokou 

škálu možností pohybu. Neměli by se rozvíjet jednostranně. Komplexní rozvoj jim může 

pomoci ke správnému posturálnímu vývoji. Děti poté v  pozdějším věku mohou čerpat 

z naučených dovedností, které jim mohou pomoci k následné specializaci ve sportu.  
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Některé nadprůměrné výsledky jedinců nám při testování mohou ukázat nadání 

v určité sportovní oblasti. Přesto bych nedoporučoval jejich předčasnou specializaci, 

protože děti mladšího školního věku se nachází ve ,,zlatém období motoriky“, tudíž 

bychom je mohli ochudit o všeobecný rozvoj, který později mohou postrádat. 

Práce je rozšířena o teoretickou část, ve které jsou popsané testované pohybové 

dovednosti,  jejich klasifikace a možnosti jejich rozvoje. 
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RESUMÉ 

Název bakalářská práce je Porovnání pohybových předpokladů dětí mladšího 

školního věku. Výzkum je proveden pomocí testové baterie DMT 6-18. Testovanými 

soubory jsou děti mladšího školního věku. Test byl proveden na základních školách 

v České republice a na základní škole v Belgii. Teoretická část práce obsahuje 

charakteristiku mladšího školního věku, popis a možnosti rozvíjení motorických 

schopností. V praktické části nacházíme výzkumnou metodu, výzkumný soubor, výsledky 

výzkumu a vytvoření závěru pro tělovýchovnou praxi.  

 

 

The title of the bachelor thesis is Comparison of movement abilities of young 

school age in Czech republic and Belgium. The research is done by test batery DMT 6-18. 

Target group are young school age children. The research is done at primary schools of 

the Czech republic and at primary school of Belgium. Theoretical part of work consists the 
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