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11. Začátek systematického tréninku u dětí a jeho vliv na  

motorické a funkční parametry 

 

11.1. ÚVOD 

Sportovní příprava dětí je často charakterizována snahou po všestranné přípravě, která zajistí 

potřebnou úroveň rozvoje všech základních pohybových schopností (Kovář 1993). K tomuto 

cíli by měl být  zaměřen obsah tréninku, formy i metody. V praxi je všeobecně uznávaná 

myšlenka (Dovalil – Choutková 1988), že rozvoj pohybových schopností v pozdějším věku je 

závislý na obsahu tréninku v mladším a starším školního  věku. Trénink tak může dostávat 

podobu cíleného rozvoje pohybových schopností, který využívá ve větší míře prostředky a 

formy tréninku dospělých a liší se od něj v podstatě pouze objemem, který děti absolvují. V těch 

nejdramatičtějších případech trenér užívá při stanovení dávek pro děti např. koeficient 0,7 

dávek dospělých. Zásadní otázkou však zůstává celkový efekt těchto tréninkových zatížení, a 

to jak z hlediska rozvoje pohybových schopností u dětí, tak jejich pozdějšího významu pro 

rozvoj speciálních pohybových schopností. 

 

Při hodnocení vlivu cílené sportovní přípravy jsme se zaměřili na dynamiku změn úrovně 

rozvoje motorických schopností v dvouletém sledování u hráčů ledního hokeje. Sledovali jsme 

skupinu hráčů (n = 27) ve věku od 7 – 9 let dětí z hlediska vývoje úrovně motorických 

schopností a z hlediska vývoje funkčních fyziologických parametrů. 

V oblasti rozvoje motoriky byly provedeny následující testy: běh na 50 m, skok daleký z místa, 

člunkový běh 4 x 10 metrů, běh po dobu 12 min., opakovaně leh – sed po dobu 1 min. Všechny 

testy byly prováděny podle literatury (Měkota – Blahuš 1983) a ve stejném prostředí.  

Dále byla prováděna u sledované skupiny funkční vyšetření. Jednalo se o zátěž na běhacím 

koberci do vita maxima, kde na přístroji Jäger oxyscreen byly analyzovány vdechované a 

vydechované plyny pro zjištění některých fyziologických hodnot. Jednalo se především o:  VO2 

max .kg-1, O2.tep-1.kg-1, La max, hodnoty ANP z VO2 a SF. 

První testování bylo provedeno v začátku systematického tréninku, děti neměly za sebou 

významnější tréninkové zatížení, druhé proběhlo po roce tréninku, kdy děti trénovaly 3 – 4 

týdně. 

Výsledky byly zhodnoceny formou deskriptivní statistiky a pro posouzení vztahu mezi 

motorickými a funkčními parametry byla použita korelační analýza. 
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11.2. VÝSLEDKY 

Výsledky vybraných motorických testů a funkčních ukazatelů jsou uvedeny v tabulce č. 34. 

 

Tabulka č. 34: Výsledky vybraných motorických testů a funkčních ukazatelů 

Test 
Prvý rok měření Druhý rok měření Rozdíl - první a 

druhé měření Průměr Sm. odch. Průměr Sm. odch. 

Sprint 50 m /s/ 10,41 0,92 9,88 0,59 -0,53 

Skok z místa /cm/ 130,73 17,60 143,96 15,44 13,23 

Člunkový běh 4 x 10 /s/ 12,77 0,72 12,59 0,48 -0,18 

Hloubka předklonu /cm/ 1,73 5,16 5,21 3,39 3,48 

Sed - leh /n/ 28,53 9,78 31,63 8,05 3,1 

12 min. běh /m/ 1634,07 299,86 1832,96 297,41 198,89 

VO2max /ml.min-1.kg-1/ 52,99 3,77 61,07 7,07 8,08 

O2tep /ml.kg-1/ 0,261 0,018 0,303 0,034 0,042 

LA /mmol.l-1/ 7,69 1,68 6,81 1,51 -0,88 

ANP - VO2 /% max./ 75,42 4,47 77,61 3,03 2,19 

ANP – SF /% max./ 89,21 1,40 89,68 0,79 0,47 

 

Ze srovnání jednotlivých údajů vyplývá, že ve sledovaném období došlo k nárůstu výkonnosti 

ve všech sledovaných motorických testech. Určitou výjimku by mohl tvořit rozdíl v testu skok 

z místa, kde nárůst výkonnosti je 0,18 s. Tuto diferenci by bylo možné chápat jako 

nevýznamnou, neboť např. v atletice je za standardní chybu ručního měření považováno 0,2 s. 

U funkčních ukazatelů je výrazné zlepšení v hodnotách maximální spotřeby kyslíku tepového 

kyslíku. Ostatní hodnoty nejsou jednoznačné, u parametru LA max. došlo dokonce ke zhoršení. 

Ovšem na toto zjištění je nutné pohlížet v závislosti s ostatními ukazateli, především 

v závislosti na maximální spotřebě kyslíku. Pokud došlo k nárůstu hodnot spotřeby kyslíku a 

snížení maximální hladiny laktátu, mohli bychom uvažovat o zvýšení racionality svalové práce. 

Při hodnocení vývoje motorických testů jsme přistoupili k posouzení naměřených výsledků 

s kontrolními skupinami. Prvou bylo jiné družstvo ledního hokeje a druhou hodnoty normální 

populace dle Moravce a kol. (1990). Z důvodu průkaznějšího posouzení byl přidán další rok 

sledování výše uvedené skupin. Výsledky jsou presentovány tabulkou (tabulka č. 34) a graficky 

(graf 116 – 121) 
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Tabulka č. 35: Průměry výsledků motorických testů sledované a kontrolních skupin 

 Test Družstvo 7 let 8 let 9 let 

Sprint 50 m 

/s/  

Sledovaná skupina 10,3 9,9 9,5 

Kontrolní skupina - hokej 10,2 9,8 9,30 

Kontrolní skupina - norma 10,58 9,98 9,62 

Člunkový běh 

4 x 10 /s/ 

Sledovaná skupina 12,8 12,5 11,9 

Kontrolní skupina - hokej 12,8 12,3 11,9 

Kontrolní skupina - norma 13,7 13,5 13,1 

Hloubka 

předklonu 

/cm/  

Sledovaná skupina 3,3 4,9 5,3 

Kontrolní skupina - hokej 7,5 7,7 7,1 

Kontrolní skupina - norma 6 6 4 

Sed - leh /n/  

Sledovaná skupina 30,3 31,9 36,8 

Kontrolní skupina - hokej 31,4 30,9 35,9 

Kontrolní skupina - norma 21,99 26,71 29,03 

12 min. běh 

/m/  

Sledovaná skupina 1642,8 1852,4 2060 

Kontrolní skupina - hokej 1971,3 2127,6 2283 

Kontrolní skupina - norma 1610,0 1740,0 1920 

Skok z místa 

/cm/  

Sledovaná skupina 133,2 144,0 164 

Kontrolní skupina - hokej 121,6 134,0 151,4 

Kontrolní skupina - norma 130,09 139,2 147,2 
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Graf č. 116: Test běh na 50 m /s/   Graf č. 117: Test člunkový běh 4 x 10 m /s/ 

 

Graf č. 118: Test hloubka předklonu /cm/  Graf č. 119: Test sed –leh za 1 min. /počet/ 
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Graf č. 120: Test 12 min. běh /m/   Graf č. 121: Test skok z místa /cm/ 

 

 

Při hodnocení výsledků všech tří skupin můžeme říci, že je velmi překvapující shoda mezi 

průběhy vývoje výkonnosti obou hokejových družstev (výzkumného a kontrolního). Ačkoliv 

jsou mezi jednotlivými skupinami někdy i větší rozdíly (např. skok z místa cca 15 cm, 12 min. 

běh 300 m atd.) vlastní průběh je velmi podobný. Velmi zajímavou okolností je i relativně 

stabilní rozdíl mezi hokejovými družstvy a kontrolní skupinou. Pokud bychom hodnotili rozdíly 

na začátku sledovaného období (výsledky neovlivněné systematickým tréninkem) a na konci 

(výsledky po dvou letech tréninku) dojdeme k závěru, že u většiny testů jsou obdobné (viz. test 

běh na 50 m, člunkový běh 4 x 10 m, běh na 12 min.). Jediný test, který se tomuto trendu 

vymyká je skok z místa, kde průběh u normální populace má jiný charakter než u obou 

hokejových družstev (který je však u těchto skupin velmi podobný). 

Další oblastí, kterou jsme sledovali, byl vztah mezi motorickými testy a funkčními parametry. 

Do vlastního hodnocení byly zahrnuty pouze prvé dvě měření. Ačkoliv u motorických testů 

jsou k dispozici již i třetí měření to nebylo u funkčních parametrů ještě dokončeno. Určitým 

problémem je také stanovení normy pro tuto věkovou kategorii, neboť nejsou dostupná měření 

v České republice z poslední doby. Přesto výsledek statistického šetření byl velmi zajímavý. 

V obou sledováních byla u vybraných testů provedena vzájemná korelace. Hodnota statistické 

významnosti pro danou skupinu je pro α0,01=0,487.  

U prvního testování (na začátku systematického tréninku) jsme nezjistily žádnou významnější 

korelaci. Nejvyšší hodnoty r nepřesahovaly 0,5. Ve druhém testování (po roce tréninku) jsme 

již zjistili některé výraznější korelace. Ale ani v tomto případě se nejednalo o vysoké hodnoty, 

jen 3 korelace přesáhly hodnotu 0,6 (12 min. běh x VO2max r = 0,75, 12 min. běh x O2tep r = 
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0,69 a sed-leh x O2tep r = 0,62). Ovšem u parametrů VO2max a O2tep je nutné chápat vysokou 

provázanost, a tedy kolinearitu. Celkově je překvapivá minimální úroveň závislosti mezi 

motorickými a funkčními parametry u malých dětí.  

Při posuzování korelační matice jsme zjistili, že existuje určitá závislost mezi somatickými a 

věkovými proměnnými a výsledky ostatních motorických a funkčních proměnných. Z tohoto 

důvodu bylo přistoupeno k „odsání“ vlivu výšky, hmotnosti a věku pomocí parciálních korelací. 

Výsledky byly porovnány s korelacemi celkovými. Ačkoliv celkově došlo vesměs ke snížení 

korelací (u všech hodnot přibližně o 0,1) nalezly jsme dvě korelace, které se zvýšily výrazně. 

Jednalo se o posouzení závislosti mezi maximální hodnotou laktátu (LAmax) a během na 50 m, 

resp. člunkovým během 4 x 10 m). Z hodnot cca r = 0,4 (u normálních korelací) došlo u 

parciálních korelací ke zvýšení na výsledek cca r = 0,7.  

Ve druhém měření (po roce systematického tréninku) jsme nalezly významnější hodnoty 

korelací u testů běh na 12 min a VO2max (r=0,75) a O2tep (r=0,69) a sed-leh za 1 min a O2tep 

(r=0,62). Ostatní korelace nepřesahovaly 0,6. Po aplikaci parciálních korelací došlo stejně jako 

u prvého měření ke snížení všech korelačních koeficientů, vesměs o 0,1. Jako zajímavé se 

projevil tento pokles i u maximálních hodnot laktátu a rychlostních projevech, které v prvém 

měření měly opačný trend. Jedinou hodnot r, která přesáhla 0,6, jsme nalezli mezi testem běh 

na 12 min a VO2max (r=0,61). Ale ze samotného výsledky je vidět, že tyto ukazatele nejsou 

dostatečně průkazné. 

 

11.3. DISKUSE A ZÁVĚR 

Ačkoliv současná teorie tréninku dětí nepochybuje o nutnosti rozvoje pohybových schopností 

už od nejmladších sportovních kategorií (např. Šelingerová a kol 2002, Starší 1989, Rhodes – 

Twist a další) výše uvedené výsledky nejsou  pro tento předpoklad dostatečně průkazné. Pokud 

nedochází k vyššímu nárůstu výkonnosti (zvyšování rozdílu mezi úvodním testováním a po 

dvou letech přípravy) je možné, že zjištěný nárůst výkonnosti je dán především biologickým 

vývojem. Otázkou se potom stává, jaký je skutečný význam tréninku pro rozvoj pohybových 

schopností. Druhou otázkou, která vyplývá z předchozí je zaměření obsahu tréninkového 

procesu, pokud bychom přijali hypotézu o minimálním vlivu tréninku na rozvoj pohybových 

schopností. 

Druhou zásadní oblastí je vztah mezi motorickými a funkčními parametry. Ačkoliv literatura 

nepochybuje o vztahu např. vytrvalostních testů a maximální spotřeby kyslíku (např. 

Havlíčková a kol. 1991, Juřinová – Stejskal 1987, Komadel a kol. 1985 a jiní) u výzkumné 
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skupiny nebyl prokázán žádný významnější vztah. Pokud budeme vycházet z výsledků 

parciální korelace, nacházíme pouze jediný příčinný vztah a (běh na 12 min x VO2max), 

přičemž jeho těsnost je spíše menší.  

Zajímavý je problém vztahu maximální hladiny laktátu a rychlostních testů, kde se prokázala u 

vstupního testování vyšší úroveň vztahu u parciálních korelací. Při pokusu o vysvětlení bychom 

mohli formulovat hypotézu, že výsledek je dán vyššími předpoklady produkce laktátu, resp. 

vyšším podílem rychlých svalových vláken. U měření v druhém roce (výstupní testy se ovšem 

tato hypotéza nepotvrzuje. Ačkoliv bychom určitou závislost mohli najít, její těsnost je více než 

diskutabilní (hodnoty r kolem 0,5). Možná, že se zde již začíná projevovat vliv techniky běhu 

či koordinace pohybu. Ale pro tuto úvahu nejsou žádná  další podpůrná fakta. 

 

Výsledky dvouletého sledování neprokázaly význam systematického tréninkového procesu pro 

rozvoj pohybových schopností a nepotvrdily ani vztah mezi motorickými testy a funkčními 

parametry. Určitým nedostatkem však byla velikost sledované skupiny a také prodloužení délky 

sledovaného období by jistě mohlo napomoci objasnit více ze vztahů z uvedené problematiky. 

 

 




