
Základy sportovního tréninku

Sportovní trénink je komplexní proces biologicko sociální adaptace 

organizmu na zátěž. Důležitým faktorem pro proces budování 

výkonnosti je dlouhodobý časový horizont. Cílem tedy je dosažení 

nejvyššího možného výkonu sportovce za určitou dobu. Tréninkem se 

zvyšují hranice sportovní výkonnosti. Každý jedinec má své hraniční 

výkonností hodnoty, díky tréninku, který vyvolává adaptaci na zátěž si

jedinec zvyšuje své hraniční výkonnostní hodnoty. Adaptace má vliv 

na nervosvalový, kardiovaskulární a respirační systém. A také na 

systém metabolických regulací. 

Sportovní výkonnost je schopnost podávat výkon opakovaně v delším 

časovém období na stabilní úrovni. Je ovlivněna růstem a vývojem 

jedince, dále má vliv na výkonnost i prostředí a také sportovní trénink.

Vrozené dispozice:

Morfologické -tělesná výška, hmotnost , složení a stavba těla.

Fyziologické- typy transportní kapacity (srdce, plíce, množství 

svaloviny v těle)

Psychologické- osobnost sportovce a jeho temperament



Sportovní výkon 

Výkon se realizuje ve specifické pohybové činnosti, jejímž obsahem je

řešení úkolů, vymezenými pravidly příslušného sportu.

Sportovní výkon udává aktuální stav připravenosti sportovce v určitou

dobu na určitém místě. Sportovní výkon se zlepšuje za pomocí 

tréninkových jednotek (tréninku). U sportovního výkonu se klade 

hlavní důraz na dosažení maximálního výkonu.

Faktory sportovního výkonu

Somatické dispoziční a genetické znaky vhodné pro daný sport. Jsou 

relativně stálé a geneticky podmíněné.

Somatotyp je souhrn geneticky ovlivněný tvarových znaků. Základní 

tvarové znaky jsou mezomorf, endomorf a ektomorf.

Kondiční faktor je soubor trénovatelných pohybových schopností. 

Pohybové schopnosti rozdělujeme na sílu, rychlost, vytrvalost, 

koordinaci a pohyblivost.

Faktory techniky, jedná se o specifické dovednosti a technické 

provedení. Faktory techniky máme vnitřní (kontrakce a relaxace svalů 

dle naučených či získaných vzorců) a vnější (vizuálně zjevné projevy 

pohybu).



Faktory psychiky: senzorické schopnosti (například, když hráč hokeje 

hokejkou díky pocitu míchá puk, aniž by se přitom na puk díval) , 

intelektuální schopnosti (učenlivost, rychlost myšlení)          

Systémové pojetí sportovního tréninku

- Jednorázové zatížení 

- Opakované zatížení vyvolává kumulativní tréninkový efekt

Plánovité řízení je pedagogický proces. Je to tedy promyšlená činnost 

sportovce a trenéra, jejichž cílem je výkonnostní rozvoj.

Uspořádáním obsahu, prostředků a metod tréninku roste sportovní 

výkon. 

Zatížení

je požadavek, který podmiňuje zvyšování výkonnosti. Díky zatěžování

se může dosáhnout k adaptačním, biologickým a psychosociálním 

změnám.

Vědomě řízené zatěžování je žádoucí adaptační podnět, který vyvolá 

požadované změny.

Druhem podnětu může být síla podnětu, doba působení a frekvence 

opakování podnětu.



Charakteristiky zatížení

- Intenzita cvičení - stupeň úsilí (nízká , střední, aerobně-

anaerobní, submaximální, maximální)

- Objem zatížení - kvantita (doba trvání + počet opakování = 

tendence zvyšovat) 

- Variabilita zátěžových podnětů- zpočátku stačí ke zvýšení 

výkonnosti objem, později je nutná variabilita (specifické podněty)

- Díky funkci zatížení vzniká efekt rozvoje, případně stabilizace, 

renovace a nebo regenerace.

- Frekvence podnětů úzce závisí na superkompenzaci (libovolné 

časové ostupy)

                                              

Superkompenzace

Jedná se o zvýšenou úroveň energetického potenciálu v důsledku 

předchozí činnosti.

Superkompenzace je závislá na intenzitě a době trvání cvičení.

Čím rychlejší je při tréninku spotřeba energie, tím dříve nastane 

superkompenzace.





Přepětí - je krátkodobý negativní jev, který je dočasný.

Jednorázově narušuje normální činnost organizmu. Sportovec usiluje 

o dosažení hraničního výkonu bez dostatečné přípravy. Projevem 

může být enormní vyčerpání, zvýšená TF, snížení TK, slabost, bolest 

hlavy, zvracení, apatie a podrážděné chování. 

Odstranění projevů přepětí: odpočinek a trénink až po úplném 

zotavení. 

Zotavení je biologický proces obnovy přechodného poklesu funkčních

schopností organismu. Druhy zotavení: aktivní odpočinek, 

kompenzační cvičení, cvičení ve vodě, doplňkové sporty, sauna, 

masáže, koupele, spánek, pasivní odpočinek. 

Přetrénování je komplexní negativní stav dochází ke ztrátě sportovní 

formy, výsledkem je trvalejší pokles výkonnosti a trénovanosti. 

Přetrénování může být vlivem dlouhodobého přetěžování. Možnou 

příčinou je i jednotvárnost tréninku. 

Projevy: přetrénování má vliv na celý organizmus: apatie, nechuť k 

tréninku, podrážděnost, spavost i nespavost, nechutenství, bolesti u 

srdce, bolesti hlavy, zvýšení TF v klidu nad 80 tepů/min, chronická 

únava může vyvolat pokles tělesné hmotnosti. 



Odstranění: obvykle může trvat delší dobu. Trénink je vhodné zahájit 

až po konzultaci sportovního lékaře. Konzumovat větší množství 

sacharidů, dodržovat pitný režim (maltodextriny, Mg a draselné soli) 

Metody posilování 

Silově vytrvalostní (odpor 30-40%, hodně opakování)

Rychlostní (rychlostně silová, dynamických úsilí-vysoká až 

maximální rychlost)

Kontrastní (variabilní, vysoká rychlost, těžko-lehko, rychle-pomalu)

Plyometrická (reaktivní, rázová, exentrické protažení přechází v 

koncentrickou činnost)

Elektrostimulace vychází ze zjištění, že elektrické dráždění se podobá 

běžnému cvičení.



KONSTRUKTY MOTORIKY
Konstrukt je abstraktní pojem; je to jev který nelze zkoumat přímo. 
Za základní konstrukty motoriky jsou považovány
1) motorické předpoklady (latentní možnosti)
• motorické schopnosti
• motorické dovednosti 
2) motorické projevy (zjevné skutečnosti)
• motorická činnost 
• motorický výkon  
Charakteristika konstruktů motoriky:
• motorická schopnost je částečně geneticky podmíněný a relativně 

samostatný soubor vnitřních předpokladů k motorické činnosti
• motorická dovednost je učením získaný specifický předpoklad k 

určité motorické činnosti
• motorická činnost je sled pohybů nutných pro realizaci pohybového 

zadání 
• motorický výkon je míra realizace pohybového zadání, je chápán 

jako jednota průběhu a výsledku motorické činnosti



Model strukturálního uspořádání konstruktů motoriky
Příklad:

730 cm

skok
daleký

Hranice pozorovatelnosti

    dovednost 

                     skákat
     

výbušná     
síla 



SPORTOVNÍ (MOTORICKÝ, POHYBOVÝ) VÝKON
Sportovní (pohybový, motorický) výkon je obvykle chápán jako 
jednota průběhu a výsledku pohybové či sportovní činnosti.
Sportovní (pohybová, motorická) výkonnost je chápána jako schopnost
podávat opakovaně sportovní výkony resp. jako způsobilost opakovat
pohybový výkon.  

Z hlediska sledování a hodnocení sportovního výkonu může být
rozhodující buďto (1.) průběh pohybu (gymnastika, krasobruslení aj.)
nebo (2.) výsledek pohybu (výkon ve skoku dalekém, úspěšnost střely
na bránu v kopané či podání v tenise aj.), popř. (3.) obojí (skoky na
lyžích). Sportovní výkon v tenise je spíše druhým případem.
STRUKTURA A ČINITELÉ SPORTOVNÍHO VÝKONUSTRUKTURA A ČINITELÉ SPORTOVNÍHO VÝKONU
Z hlediska diagnostiky sportovního výkonu resp. sportovní výkonnosti
je  důležité  se  zabývat  činiteli  (neboli  komponentami,  faktory,
složkami,  předpoklady)  sportovního  výkonu,  které  jej  determinují,
ovlivňují resp. limitují. 
Struktura  sportovního  výkonu  je  tvořená  mnohačetnou  množinou
různých  činitelů  a  celou  škálou jejich  vzájemných vztahů  a  vazeb.
Znalost činitelů sportovního výkonu je nezbytným předpokladem pro
plánování,  regulaci,  řízení  a  realizaci  sportovního  tréninku.  Jinými
činiteli  je  jistě  determinován  sportovní  výkon  tenisty  a  jinými
sportovní výkon plavce.
Struktura sportovního výkonu podle Grossera (1991): 
Základními komponentami sportovního výkonu jsou 
TECHNIKA,  PSYCHIKA,  TAKTIKA,  KONDICE,  OBECNÉ
PŘEDPOKLADY, VNĚJŠÍ PODMÍNKY





Obrázek 2. Přehled faktorů sportovní výkonnosti v tenise 

(Tennis-Lehrplan, 1996).
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Motorické schopnosti a motorické dovednosti  jsou označovány 
souhrnným pojmem motorické předpoklady a jsou považovány za 
rozhodující činitele motorického (sportovního) výkonu. 

Motorické předpoklady (motorické schopnosti a dovednosti) jsou 
spolu s motorickými projevy (motorická činnost a motorický výkon) 
chápány jako dvě stránky motoriky a jsou nazývány konstrukty 
motoriky 

V české odborné literatuře je převážně užíván pojem motorické 
schopnosti, méně pak pojem pohybové schopnosti. 

Definice pojmu motorické schopnosti:

Za syntézu názorů zahraničních autorů lze považovat 
encyklopedickou formulaci Carla (in Röthig, Becker, Carl, Kayser � 
Prohl, 1992):

Motorické  schopnosti  jsou  dynamickým  komplexem
vnitřních,  částečně  geneticky  podmíněných
předpokladů  lidského  organismu k  realizaci  záměrné
pohybové činnosti.

Motorické  schopnosti  jsou  komplexní  individuální
předpoklady  lidských  pohybových  výkonů,  které  jsou
primárně  determinovány  fyziologickými  a
neurofyziologickými systémy a znaky tělesné stavby.

MOTORICKÉ SCHOPNOSTI



STRUKTURA MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ
Výzkum struktury motorických schopností je předmětem výzkumného
zájmu po dlouhou řadu desetiletí, většina autorů se shoduje na členění 
motorických schopností na 

KONDIČNÍ A KOORDINAČNÍ SCHOPNOSTI
Kondiční schopnosti jsou determinovány převážně energetickými 
procesy.

Koordinační schopnosti jsou determinovány procesy řízení a regulace 
pohybu.

Schéma rozdělení motorických schopností (Měkota & Blahuš, 1983)

 MOTORICKÉ SCHOPNOSTI  

           Kondiční                                Koordinační

     Silové  Reakční
Rytmická 
Rovnováhová 
Diferenciační
Orientační

      Vytrvalostní                                             Rychlostní
Flexibilita





Ekvivalenty: rychlost, speed, Schnelligkeit

Rychlostní schopnosti jsou považovány za jedny ze základních 
pohybových schopností člověka.

Odlišujeme fyzikální pojetí rychlosti (rychlost = dráha/čas) od 
chápání rychlostních schopností jako dispozic člověka. 

Rychlostní schopnost lze definovat jako „schopnost provést 
motorickou činnost nebo realizovat určitý pohybový úkol v co 
nejkratším časovém úseku“ (Kovář in: Čelikovský 1990). 

Rychlostní schopnost je chápána jako schopnost, která vyjadřuje 
jen takovou pohybovou činnost, při níž není maximální výkon 
limitován únavou (Grosser, 1992). 

RYCHLOSTNÍ SCHOPNOSTI



Struktura rychlostních schopností (Kovář, in: Čelikovský 1990)     

                     Rychlostních schopností

               Reakční                                           Akční-realizační

na podněty:      při odpovědi:       při jednorázovém        při opakovaném   

- vizuální          - jednoduché           provedení               provedení   

- sluchové         - složité                                             

- dotykové frekvenční schopnost   

- jednoduchého (elementárního) pohybu

                                                    - komplexního pohybového aktu  

            Komplexní  - hybridní (smíšené) schopnosti

silově rychlostní    vytrvalostně rychlostní     koordinačně rychlostní

Reakční rychlostní schopnost je „schopnost odpovídat na daný podnět 
či zahájit pohyb v co nejkratším časovém úseku“
Akční rychlostní schopnost je „schopnost provést určitý pohybový 
úkol v co nejkratším časovém úseku od započetí pohybu, popřípadě s 
maximální frekvencí“.



Komplexní rychlostní schopnosti jsou chápány jako rychlé 
pohybové činnosti, na něž mají vedle elementárních rychlostních 
schopností velký vliv také silové, vytrvalostní a koordinační 
schopnosti. 

Realizaci různých forem rychlosti je závislá na následujících 
činitelích vlivu:
! nadání, vývojově a učením podmínění činitelé (např. pohlaví, 

talent, tělesná konstituce, věk, anticipace atd.)
! senzoricko-kognitivní a psychičtí činitelé (např. koncentrace, 

příjem a zpracování informací, řízení a regulace, motivace atd.)
! neuronální činitelé (vznik a frekvence motorických jednotek, 

změny podráždění a útlumu v CNS, atd.)
! muskulární činitelé (rozdělení typů svalových vláken, průřezová 

plocha svalových vláken, rychlost svalových kontrakcí atd.)

SOUHRN RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ
Většina autorů se shoduje na strukturování rychlostních schopností na
reakční a akční formu, která je dále členěna na rychlostní schopnosti
při  acyklických resp.  cyklických  pohybech.  Je  zdůrazňováno  sepětí
rychlostní schopnosti s neuromuskulárními procesy regulace a řízení.



Silové schopnosti jsou považovány za „základní a rozhodující 
schopnosti jedince, bez kterých se nemohou ostatní schopnosti při 
motorické činnosti vůbec projevit (Čelikovský 1990)“; jsou jedním z 
nejdůležitějších předpokladů tělesných činností člověka a sportovního 
pohybu (Grosser, 1994, 1995).

Vedle fyzikálního pojetí síly (síla = hmotnost x zrychlení), je 
definována síla v biologickém pojetí jako „schopnost nervově-
svalového systému“ (Grosser 1994, 1995), jako „vnitřní příčina ve 
vzájemném působení člověka a okolí“ (Čelikovský 1990). 

 Silovou schopnost lze definovat jako „schopnost překonávat 
vnější odpor nebo síly podle zadaného pohybového úkolu“ 
(Čelikovský, 1990). 

Struktura silových schopností dle Čelikovského (1990).

SILOVÉ SCHOPNOSTI

SILOVÉ SCHOPNOSTI

DYNAMICKOSILOVÉ
SCHOPNOSTI

1. explozívě silová forma
2.rychlostně silová forma
3.vytrvalostně silová forma

STATICKOSILOVÉ
SCHOPNOSTI

1. jednorázová forma
2. vytrvalostní forma



Sílovou schopnost lze považovat (vedle vytrvalosti) za základní 
schopnost člověka a projevující se v následujících způsobech činnosti:

1. sval může kontrahovat proti nějakému odporu, aniž by se jeho 
počátky přiblížily (izometrický způsob činnosti) 

2. sval může překonávat nějaký odpor (vlastního těla, částí těla, 
sportovního nářadí) tím, že se sval zkracuje (koncentrický způsob 
činnosti).

3. sval může působit proti nějakému odporu, tím že jeho počátky 
vzdalují (excentrický způsob činnosti).

4. sval může v jednom cyklu vykonávat brzdící a potom 
zrychlující práci (excentricko-koncentrický způsob činnosti). Probíhá 
ve střídavě protahovacím a  zkracujícím cyklu. Výkonnost v tomto 
cyklu je větší nežli při pouze ryze koncentrickém způsobu činnosti.

Staticko-silová schopnost jednorázová je schopnost způsobit 
deformaci části těla nebo různých objektů podle zadaného 
pohybového úkolu (stisk dynamometru).

Staticko-silová schopnost vytrvalostní je schopnost udržet tělo 
nebo jeho části  nebo různé objekty v určité poloze (shyb na hrazdě).

Explozívně-silová schopnost je schopnost udělit tělu nebo jeho 
částem nebo různým předmětům zrychlení podle zadaného úkolu 
(odrazy, hod diskem, vrh koulí). 

Rychlostně-silová schopnost je schopnost překonávat odpor s 
vysokou rychlostí nebo frekvencí pohybu (skok vysoký, skok na 
lyžích).

Vytrvalostně-silová schopnost je schopnost udržet intenzitu 
motorické činnosti při silové činnosti (veslování, lyžařský běh).

Pojem absolutní síla označuje dynamické silové maximum při 
izometrické kontrakci, kterého bylo dosaženo při specifickém 
pohybovém provedení. 



Pojem relativní síla označuje hodnotu získanou jako poměr 
(podíl) absolutní síly a tělesné hmotnosti.

Pojem maximální síla je největší možná síla, která může být 
libovolně vyvinuta  proti nepřekonatelnému odporu. 

SOUHRN SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ 
Existuje shoda v řazení silové schopnosti mezi schopnosti  kondiční.
Silová schopnost je  všeobecně  chápána jako schopnost   překonávat
odpor, popř. odporu odolávat či mu ustupovat. Nejčastějšími kritérii
pro  členění  silových  schopností  jsou typ  svalové  kontrakce
(excentrický,  koncentrický,  izometrický neboli  statický typ;  bývá
zmiňován ještě excentricko-koncentrický typ svalové kontrakce), druh
svalové činnosti (statický či dynamický). 



Ekvivalenty: vytrvalost, endurance, Ausdauer
Vytrvalostní schopnosti jsou řazeny mezi kondiční schopnosti, 

jsou chápány jako komplexní motoricko-kondiční schopnosti (Grosser
1993, 1994).   

 Vytrvalostní schopnosti lze definovat jako „schopnosti 
umožňující provádět opakovaně pohybovou činnost submaximální, 
střední a mírné intenzity bez snížení její efektivity nebo působit proti 
určitému odporu v neměnné poloze těla a jeho částí po relativně 
dlouhou dobu, popř. do odmítnutí“ (Kohoutek, in Čelikovský, 1990). 

VYTRVALOSTNÍ SCHOPNOSTI



Struktura vytrvalostních schopností - členění dle podílu 
zapojených svalů (Kohoutek, in: Čelikovský 1990)

                             VYTRVALOSTNÍ SCHOPNOSTI

    Lokální (svalová)                              Globální (celková)
           vytrvalost                                           vytrvalost

                                       Dynamická
                                                                                           
                                        Statická 

   Rychlostní         Silová                                     Silová             Rychlostní
   vytrvalost        vytrvalost                               vytrvalost          vytrvalost         

Při lokální vytrvalostní schopnosti se zapojuje méně než 1/4 až 
1/3 svalstva těla, při globální vytrvalostní schopnosti se jedná při 
zapojení převážné části tělesné svalové hmoty (více než 3/4 svalové 
hmoty). 

Další členění vytrvalostních schopností je možné podle doby 
trvání pohybového úkolu na krátkodobou, střednědobou a 
dlouhodobou vytrvalost.



Struktura vytrvalostních schopností - členění dle doby trvání
(Kohoutek, in: Čelikovský 1990a)
Vytrvalost Doba trvání Intenzita činnosti
Rychlostní 15 - 50 s Maximální, submaximální
Krátkodobá 50 s – 2 minuty Submaximální
Střednědobá 2 – 10 minut Střední
Dlouhodobá Nad 10 minut Střední
I. 10 – 35 minut Střední až mírná
II. 35 – 90 minut Mírná 
III. 90 – 360 minut Mírná
IV. Nad 360 minut Mírná 

Z hlediska zaměřenosti vytrvalostního tréninku lze hovořit o 
celkové vytrvalosti (schopnost projevovat vytrvalost při různých 
formách pohybových činností) a o speciální vytrvalosti (přizpůsobení 
se na struktuře zatížení a struktuře požadavků vytrvalostních 
sportovních odvětví či disciplín).
SOUHRN VYTRVALOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ 
Vytrvalostní  schopnosti jsou  řazeny  mezi  schopnosti  kondiční.  Z
hlediska struktury je všeobecně akceptováno jejich členění  dle doby
trvání  na vytrvalostní  schopnost  krátkodobou,  střednědobou  a
dlouhodobou, dle druhu svalové činnosti na dynamickou a statickou a
dle objemu zapojeného tělesného svalstva na lokální  a globální. 



Koordinační schopnosti jsou úzce spjaty s komplexem kondičních 
schopností a tvoří nejméně probádanou oblast v teorii motorických 
schopností. Jsou úzce spjaty s dovednostmi, stejně jako s procesy 
řízení a regulace pohybu a s činností CNS. Ve starší literatuře bývá 
používáno pojmu obratnostní schopnosti. 

Koordinační schopnosti lze definovat 
„jako třídu motorických schopností, které jsou primárně 

podmíněny koordinačně a spjaty s procesy regulace a řízení pohybové
činnosti“ (Měkota, 1982)

Z hlediska struktury koordinačních schopností se většina autorů 
přiklání k hierarchickému uspořádání Hirtze (1985):

KOORDINAČNÍ SCHOPNOSTI



Hierarchické uspořádání koordinačních schopností (Hirtz, 1985).

 Motorická                        Motorická                  Motorická schopnost
  učenlivost                    schopnost řízení           přizpůsobení a přestavby

    Rychlostně koordinační            Vytrvalostně koordinační
                 schopnost                                   schopnost

    Reakční                       Rytmická                      Rovnováhová
   schopnost                     schopnost                          schopnost  

          Prostorová orientační        Kinestetická diferenciační
                    schopnost                            schopnost 



(Kinestetická) diferenciační schopnost je chápána jako schopnost 
realizace přesných a ekonomicky prováděných pohybových činností 
na základě jemně diferencovaného a přesného příjmu  a zpracování 
převážně kinestetických informací (Hirtz 1985). 

Definice vyjadřuje, že kinestetická diferenciační schopnost může být 
chápána z hlediska zpracování aferentních informací jako základna 
pro kvalitu řízení pohybu, a že má také mimořádný význam pro 
procesy motorického učení. Základem kinestetické diferenciační 
schopnosti jsou smyslové počitky z tzv. proprioreceptorů, které jsou 
umístěny ve svalech, šlachách a svalových snopcích. Jemně 
diferencované informace o pohybových znacích jsou zpracovávány 
v CNS (centrální nervové soustavě). 

(Kinestetická) diferenciační schopnost



(Prostorová) orientační schopnost je definována jako schopnost 
určení a záměrných změn polohy a pohybu těla jako celku v prostoru; 
jako kvalita převážně prostorově orientovaného řízení pohybových 
činností (Hirtz, 1985). 

Jedná se přitom zvláště o aktivní orientaci a visuální vnímání 
prostorových podmínek činnosti. 

Rovnováhová schopnost je definována jako schopnost udržení -
popřípadě znovunabytí - rovnováhy při měnících se vnějších 
podmínkách; jako kvalita účelného řešení motorických úloh na 
malých podpěrných plochách nebo při velmi labilních rovnovážných
okolnostech (Hirtz, 1985). 

Pro procesy vnímání, na nichž se zakládá rovnováhová schopnost, 
existují speciální smyslové orgány lokalizované ve vnitřním uchu. 
Svůj podíl na regulaci rovnováhy mají rovněž kinestetické informace 
ze šíjového a ramenního svalstva, stejně jako informace dotykové 
(taktilní) a zrakové (optické). Rovnováhová schopnost bývá členěna 
na statickou, dynamickou a rovnováhu (balancování) objektů.

(Prostorová) orientační schopnost

Rovnováhová schopnost



Reakční schopnost je definována jako schopnost rychlého a 
smysluplného zahájení a provedení krátkodobé pohybové činnosti 
celého těla jako reakce na více či méně komplikované signály nebo na
předchozí pohybové činnosti, popřípadě na aktuální situační podněty 
(Hirtz, 1985). 

Reakční schopnost lze členit na jednoduchou a komplexní. 
Reakční schopnost má rozhodující význam ve většině druzích sportů 
stejně jako v situacích běžného života. Reakční schopnost je závislá na
mnoha faktorech mezi něž patří doba vnímání, doba aferentního 
přenosu, doba zpracování, doba eferentního přenosu, latentní doba 
reakce svalů. Doba zpracování přitom tvoří nejproměnlivější 
komponentu, což je vysvětlitelné rozličnými vnějšími a vnitřními 
podmínkami, za nichž může být realizována reakční schopnost, stejně 
jako počtem různých možností reakce při komplexních reakcích.

Reakční schopnost



Rytmická schopnost je definována jako schopnost vnímání, 
uložení a předvedení předem zadané, popřípadě v pohybovém ději 
obsažené, časově-dynamické struktury (Hirtz, 1985). 

Rytmická schopnost bývá členěna na schopnost ke změně rytmu 
resp. k udržení rytmu. Může se přitom jednat o rytmus zadaný 
z vnějšího prostředí či o účelně vytvořený vnitřní rytmus. 

Převážně se jedná o vnímání rytmů zadaných akusticky (často 
hudebně) či vizuálně, které mají být převedeny do pohybových 
činností (gymnastika, krasobruslení atd.). V řadě sportů ovšem není 
zadán žádný vnější rytmus; pohybový rytmus je výsledkem 
napodobení (procítění) vzorové pohybové představy (lyžování atd.) či 
je do jisté míry spoluurčován protivníkem (tenis, box atd.).

Schopnost sdružování pohybů je chápána jako schopnost účelně 
koordinovat pohyby částí těla navzájem a koordinovat pohyb celého 
těla ve vztahu k určité záměrné činnosti (Meinel & Schnabel, 1987). 

Tato schopnost je důležitým základem pro všechny sportovní 
činnosti a dominuje při složitých koordinačních úkolech - mimo jiné 
ve všech sportovních hrách, v nichž se jedná např. o rozličné možnosti
uchopení náčiní (např. rakety v tenise) a vzájemnou koordinaci 
pohybů končetin. 

Rytmická schopnost

Schopnost sdružování pohybů



Schopnost přestavby pohybů je chápána jako schopnost přizpůsobit 
program pohybové činnosti novým skutečnostem na základě 
vnímaných nebo předpokládaných změn situace nebo pokračovat v 
činnosti zcela jiným způsobem (Meinel & Schnabel, 1987). 

Změny situace mohou být více či méně očekávány, nebo se 
mohou vyskytovat náhle a neočekávaně. Malé změny situace mohou 
být řešeny účelným přizpůsobením pohybového průběhu pomocí 
změn prostorových, časových a silových parametrů. Rozsáhlé, 
podstatné změny situace mohou naproti tomu vést k přerušení 
pohybového průběhu a k jeho pokračování zcela jiným způsobem. 
Schopnost přestavby pohybu je založena zvláště na rychlosti a 
přesnosti vnímání situačních změn a na pohybové zkušenosti. 
SOUHRN KOORDINAČNÍCH SCHOPNOSTÍ 
Dosud  neexistuje  obecně  akceptovaná  taxonomie  koordinačních
schopností.  Většina autorů  se  přiklání  k  pojetí  Hirtze  (1985),  který
člení  koordinační  schopnosti  na:  reakční,  rytmickou,  rovnováhovou,
prostorově  orientační,  kinestetickou  diferenciační,  schopnost
sdružování pohybů a schopnost přestavby pohybu. 

Schopnost přestavby pohybů



Motorické (pohybové) dovednosti lze je definovat jako 
„učením získaný předpoklad správně, rychle a úsporně řešit určitý 
pohybový úkol“ (Čelikovský et al., 1988).

Pod pojmem dovednost si lze obecně představit nějakou značně 
automaticky prováděnou složku uvědomělé lidské činnosti, která se 
vytváří především prostřednictvím pohybových cvičení. 

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.).

STRUKTURA MOTORICKÝCH DOVEDNOSTÍ
Vzhledem k velkému počtu a rozmanitosti motorických 

dovedností lze uplatnit celou řadu hledisek pro jejich třídění. 
1. Z hlediska druhu pohybové činnosti  
základní, pracovní, sportovní aj. 

2. Z hlediska prostorového rozsahu pohybů 
jemné (zajišťované malými svalovými skupinami) 
hrubé (zajišťované koordinací velkých svalových skupin).    

3. Z hlediska jednotlivých sportovních odvětví  
herní, gymnastické, plavecké a další 

Někteří zahraniční autoři členění motorické dovedností na 
Elementární (jsou to základní motorické procesy a funkce 

potřebné pro jednoduché pohybové činnosti: např. chůze, běh, 

 MOTORICKÉ DOVEDNOSTI



skákání, balancování, zdvihání, nošení, tažení, posouvání,  věšení, 
podpírání, šplhání,  válení, kutálení, házení a chytání) 

Komplexní (sportovněspecifické) dovednosti (jsou budovány na 
základě elementárních pohybových dovedností a patří sem např. 
plavecké techniky, gymnastické pohybové struktury, herní techniky, 
techniky lyžařské, tenisové atd.).

SOUHRN
Problematika taxonomie motorických dovedností je značně 

různorodá, je používána celá řada kritérií pro jejich členění. Obecně je
přijímáno členění na elementární a komplexní (sportovněspecifické) 
motorické dovednosti,  popřípadě členění podle jednotlivých 
sportovních odvětví.



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. 

Nejčastěji používané kontrolní metody jsou
" Dotazník, 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

Kontrolní metody lze dále dělit na
" 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 (např. 
motorických testů) v tréninku. Tyto metody mají výhodu v získání 



objektivních, přesných a spolehlivých výsledků, otázkou bývá zda 
dostatečně postihují podstatné komponenty sportovního výkonu 
(zvláště ve sportovních hrách)

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
Jako nástroj k průběžné kontrole výkonnostní úrovně 
! Na konci tréninkového cyklu
K posouzení účinnosti tréninku určitých tréninkových prostředků a 
způsobů zatížení 

MOTORICKÝ TEST „je standardizovaný postup (zkouška), 
jehož obsahem je pohybová činnost a výsledkem je číselné 
vyjádření průběhu či výsledku této činnosti”.
TESTOVÁNÍ je ”proces přiřazování testových výsledků”, pod
kterým se rozumí:
1. provedení zkoušky ve smyslu procedury
2. přiřazování čísel, ve smyslu měření

Motorický test (popř. testová baterie) je nejčastěji užívanou 
diagnostickou (kontrolní) metodou pro zjišťování úrovně motorických
(výkonnostních) předpokladů. 



Mají-li motorické testy přinášet objektivní, spolehlivé a pro určitý 
sport či sportovní disciplínu platné informace, je třeba dodržovat 
určitá pravidla (kritéria) pro jejich užití: 

hlavní kritéria kvality 
(objektivita=souhlasnost, reliabilita=spolehlivost, validita=platnost)
vedlejší kritéria kvality 
(test je normován, srovnatelný, ekonomický a užitečný).

Tedy: test by byl dokonale objektivní, pokud by různí examinátoři dospěli při testování 
stejných osob ke stejným výsledkům.  

Tedy: test při opakovaném provedení přináší stejné či velmi podobné výsledky (metoda test-
retest). 

Tedy: test skok daleký z místa jistě podává validní (platnou) informaci o úrovni dynamické 

síly dolních končetin skokana na lyžích, ale zřejmě informaci málo platnou (validní) pro 

lukostřelce.  

STRUKTURA MOTORICKÝCH TESTŮ
• Testy maximální výkonnosti (tyto se dále člení na testy 

motorických schopností a testy motorických dovedností)

• Testy typického pohybového projevu (např. testy laterality či

motorického tempa).

Z hlediska   místa provádění     

• laboratorní 

• terénní

Z hlediska   počtu testovaných osob     



• individuální

• kolektivní (skupinové). 

Testy mohou být realizovány jako jednotlivé testy nebo v 

podobě testových systémů. 

Členění motorických testů (Fetz & Kornexl, 1993)

 Sportovněmotorické testy

 Sportovněmotorické                            Sportovněmotorické
elementární testy                                    testové systémy

  Sportovněmotorické                         Sportovněmotorické
     testové baterie                                        testové profily

Homogenní        Heterogenní    Homogenní       Heterogenní
Testové systémy jsou složeny z většího počtu samostatně 

skórovaných testů, tvořících celek.

Druhy testových systémů: testová baterie resp.testový profil 

Testová baterie…jednotlivé testy jsou standardizovány 

společně, jejich výsledky se kumulují a tvoří skóre baterie 

(testová baterie homogenní či heterogenní)

Testový profil…volnější seskupení samostatně 

standardizovaných a skórovaných testů, společný výsledek se 

neuvádí.



Obr. Princip asociativního měření (testování motorických schopností)

                                                               testování           

Manifestní proměnná                                                       Číselné vyjádření
    Přímé měření

         (např. délka skoku)                                                             (délka skoku v metrech)

       

Latentní proměnná                                                        Vyjádření úrovně
   (např. silová schopnost)                                            motorické schopnosti

SKUTEČNOST                                                                MODEL
                                                                                              (Číselná reprezentace)
                                                                                                       skutečnosti

TESTOVÁ BATERIE 
PRO DIAGNOSTIKU TĚLESNÝCH A MOTORICKÝCH

PŘEDPOKLADŮ TENISTŮ
I. OBLAST TĚLESNÝCH PŘEDPOKLADŮ
1. BMI (Body Mass Index)
Informace, zda tělesná hmotnost odpovídá tělesné výšce 
2. IPR (Index pohyblivosti ramen)
Informace o pohyblivosti ramenního kloubu – test protáčení tyče
3. Tělesná výška, tělesná hmotnost  
II. OBLAST KONDIČNÍCH SCHOPNOSTÍ
3. Síla - síla stisku pravé a levé ruky (dynamometr)
 Test statické síly pravé a levé ruky
4. Rychlost  (běžecká) - rychlost běhu při změnách směru 
„modifikovaný vějíř“
Test běžecké rychlosti na vzdálenost cca 55 m.

TEST TESTOVÉ
SKÓRE



5. Vytrvalost (krátkodobá) - vytrvalostní běh se změnou směru (na 60 
doteků tj. vzdálenost cca 486 m)
 Test specifické krátkodobé vytrvalosti
III. OBLAST KOORDINAČNÍCH SCHOPNOSTÍ
6. Rychlost reakce (ruka) - reakce na vizuální podnět  
Test rychlosti reakce oko-ruka na vizuální podnět
7. Rychlost reakce (noha) - reakce na vizuální podnět  
Test rychlosti reakce oko-noha na vizuální podnět
8. Koordinace a pohyblivost trupu - otáčení a předklon
 Test koordinace a dynamické pohyblivosti trupu
ŠKÁLOVÁNÍ A POSUZOVÁNÍ

Některé motorické činnosti není možno měřit či testovat např. 
posouzení kvality forhendu v tenise, herního výkonu fotbalisty či 
basketbalisty atd.  
V těchto případech se využívají postupy označované jako škálování a 
posuzování.

Škálování je soubor metod umožňujících převádět 

kvalitativní data na stupnici (škálu) s cílem usoudit na jejich 

kvantitativní povahu (Blahuš, 1981). 



ŠKÁLOVACÍ METODY
" Párové srovnávání (každý s každým)  

" Uspořádání do pořadí 

" Třídění do skupin 
Podrobnosti Měkota et al. (1988, 155).

POSUZOVACÍ ŠKÁLY
" Numerická posuzovací škála  

Je tvořena řadou čísel, vyjadřujících stupeň kvantifikovaného znaku
(úroveň herního výkonu, dovednosti atd.). Stupnice má určen 
rozsah (počet stupňů) a střed. Posuzující osoba provede zhodnocení
na číselné stupnici. Stupnice mohou být vzestupné (např. 1 až 10 
bodů) či sestupné (školní známky).

Příklad: posouzení úrovně tenisového podání na stupnici školních 
známek 1 až 5  

" Grafická posuzovací škála  
Má podobu úsečky s vyznačeným hodnocením 

ne mírně středně značně ano

Škála může být vodorovná či svislá, nepřerušovaná, hodnocení může 
být umístěno i mezi body.



" Kumulativní posuzovací škála  
Skládá se z více položek jejichž posuzování se sčítá
Např. posouzení úrovně podání ve volejbale

 Výška nad sítí 5 3 2 1
Přesnost umístění 5 4 2 1
Účinnost 5 4 3 1

Celková úroveň podání 4+3+2 = 9/3 = 3

POSUZOVÁNÍ
Škálování je založeno na posuzování.

Škálování založené na posudcích expertů (rozhodčích) nahrazuje 
v řadě sportů měření (gymnastika, krasobruslení atd.); způsob 
posuzování je přesně popsán pravidly.
Příklady

Sport Rozsah škály
gymnastika 10 bodů
krasobruslení 6 bodů
Skoky na lyžích 20 bodů

4
3

2

Posuzování znamená odhad určitého znaku prováděny 

podle předem stanovených pravidel



CHYBY PŘI POSUZOVÁNÍ
1. Chyba přísnosti a benevolence (příliš přísné či mírné) 
2. Chyba centrální tendence (kolem středu)
3. Halo efekt (vliv dojmu z osoby)
4. Vliv známosti (známé resp. cizí osoby)
5. Logická chyba (souvislost jevů)
6. Chyba kontrastu (posuzování podle sebe)
7. Chyba blízké asociace (podobné posuzování časově či prostorově 

blízkých znaků)
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