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I. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

2. Věková a vývojová specifika 

Sport se stává jedním z významných fenoménů současné společnosti. Popularita, jakou dosahují 

špičkoví závodníci, pozornost, jaká je věnována významným sportovním soutěžím v masových 

médiích a snaha o prosazení sportovců vlastní země na mezinárodním poli, jako jistá forma 

ukázky kvality státního systému, zvyšují ještě více tlak na jednotlivé závodníky, na jejich 

připravenost. Pro dosažení maximálních výkonů na mezinárodním poli již dávno nestačí pouhé 

krátkodobé zaměření tréninku, ale ze sportovní přípravy se stává dlouhodobý proces, který 

začíná již v relativně nízkém věku.  

Vývoj člověka neprobíhá stejnoměrně. Vždy v určitém časovém úseku několika let 

nastávají takové změny, že se určitá nová kvalita relativně začíná a na konci období se její vývoj 

relativně ukončuje. Tyto anatomicko-fyziologické a psycho-sociální zvláštnosti jsou v určitých 

věkových obdobích charakteristické pro všechny věkové skupiny. Mají tak vlastně povahu 

zákonitostí, které vymezují jednotlivá období vývoje. Proto je nutno akceptovat vývojové 

zákonitosti tak, jak odpovídají jednotlivým věkovým obdobím. Ty se od sebe liší v několika 

oblastech, přičemž k hlavním patří: tělesný, pohybový, psychický a sociální vývoj. Spolu s tím 

vstupuje do centra také pedagogické působení a přístup trenéra ke svým svěřencům. 

Z těchto důvodů existuje speciální oblast tréninkového procesu, která se nazývá 

sportovní příprava dětí. Jejím hlavním rysem je přípravný charakter, ve kterém se budují 

"základní kameny" stavby zvané vrcholový výkon. Protože děti nejsou "malí dospělí", do 

dospělosti se vyvíjejí (Welsman 1994/1995, Albeck 1997), měl by si trenér klást nejen otázky 

o tom co a jak trénovat, ale také proč trénovat, jaký je smysl sportovní činnosti v dětském věku. 

Měl by se vyznat v tom, co je přiměřené danému věku, jaké činnosti mohou dítě rozvinout či 

naopak poškodit. Nelze přehlížet ani otázky, kdy s tréninkem začít a jak mají vypadat první 

kroky mladých sportovců. 

Z hlediska potřeb práce jsou za děti považováni chlapci ve věku 6 – 15 let. Toto věkové 

rozpětí se dále dělí na dvě věková období - mladší školní věk (6-11 let) a starší školní věk (12-

15 let) (Příhoda 1963). 

 



8 

 

2.1 MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK 

V průběhu tohoto relativně dlouhého vývojového období dochází k intenzivním bio-

psycho-sociálním změnám. Proto také bývá mladší školní věk vnitřně dělen do dvou relativně 

samostatných období: dětství a prepubescence (Příhoda 1963), či také dětství a pozdní dětství 

(Vaněk 1975), s hranicí kolem devátého roku. 

 

2.1.1 TĚLESNÝ VÝVOJ 

Tělesný vývoj v prvních letech je charakterizován rovnoměrným růstem výšky a 

hmotnosti dětí. Výška se zvyšuje pravidelně o 6 - 8 cm ročně. Spolu s tím dochází k plynulému 

rozvoji vnitřních orgánů, krevní oběh, plíce a vitální kapacita se průběžně zvětšuje. Ustaluje se 

zakřivení páteře, osifikace kostí pokračuje rychlým tempem, přesto jsou kloubní spojení velmi 

měkká a pružná. Dochází ke změnám tvaru těla, mezi trupem a končetinami nastávají 

příznivější pákové poměry končetin, které tak vytvářejí positivní předpoklady pro vývoj 

různých pohybových forem (Bar-Or 1996). 

  Mozek, jako orgán CNS, má růst ukončen již před začátkem tohoto období. I když 

nervové struktury, zejména v mozkové kůře dále dozrávají, nastávají příznivé podmínky pro 

vznik nových podmíněných reflexů a po šestém roce je nervový systém dostatečně zralý i pro 

složitější koordinačně náročné pohyby (Rowland 2005). Schopnost učit se novým pohybům se 

tedy formuje již na začátku tohoto období. Značná plasticita nervového systému a pohyblivost 

nervových procesů vytváří už v dětském věku příznivé podmínky pro rozvoj koordinačních a 

rychlostních schopností (Lee 2002). 

 

2.1.2 PSYCHICKÝ VÝVOJ 

  Lavinovitě přibývá nových vědomostí, rozvíjí se paměť a představivost. Při poznávání 

a myšlení se dítě soustřeďuje spíše na jednotlivosti, souvislosti mu unikají. Druhá signální 

soustava dosahuje takového stupně vývoje, pro nějž je charakteristické, že ještě nedokáže tlumit 

množství podnětů, na které dětský organizmus reaguje (Rowland 2005). Zvýšenou vnímavost 

k okolnímu prostředí i faktorům, které odvádějí pozornost, může narušit provedení již 

osvojených dovedností. Schopnost chápat abstraktní pojmy je ještě malá. Hovoří se o období 

konkrétního (reálného) nazírání, které se opírá o názorné vlastnosti konkrétních předmětů a 

jevů, abstraktní myšlenkové operace se objevují až na konci tohoto období. 
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  Rozvíjí se paměť i představivost, vývoj myšlení se začíná stádiem konkrétních operací, 

které se opírá o názorné vlastnosti a kvality konkrétních předmětů, ale na konci tohoto období 

už lze přejít i k formalizaci operací a k rozvoji schopností zobecňovat a abstrahovat. 

  Vlastnosti osobnosti nejsou ještě ustáleny, děti jsou impulsivní a přecházejí rychle z 

radosti do smutku a naopak. Vůle je ještě slabě vyvinuta, dítě nedokáže sledovat dlouhodobý 

cíl, má-li překonávat okamžité nezdary (Drabik 1996). Veškerou činnost dítě silně citově 

prožívá, patrné je také zvýšení odvahy i zvýšení vnímavosti k okolnímu prostředí. Přetrvává 

malá sebekritičnost k vlastnímu vystupování a jednání. 

 

2.1.3 POHYBOVÝ VÝVOJ 

  Z hlediska pohybového vývoje je tento věkový stupeň charakterizován vysokou a 

spontánní pohybovou aktivitou. Nové pohybové dovednosti jsou současně lehce a rychle 

zvládnuty, ale při méně častém opakování jsou opět rychle zapomenuty (Sinclair 1971). V učení 

nových pohybových dovedností se uplatňují zkušenosti dětí z přirozené motoriky. Rozvoj 

kinestetické diferenciační schopnosti, rozlišování rytmičnosti v pohybu umožňuje efektivnější 

nácvik pohybových dovedností. V počátku ještě herní formou s využitím imitačního učení, 

později aplikací složitějších druhů učení (Rychtecký - Fialová 1995). 

  Podle Buytendijka (1965) jsou charakteristické rysy dětské motoriky v tom, že postrádá 

úspornost pohybu, která se projevuje u dospělých. Dynamika nervových procesů se dále rozvíjí, 

převažují však ještě procesy podráždění nad procesy útlumu. Tím je možné vysvětlit, zvláště v 

počátku tohoto období zvláštní mobilitu a výrazný "pohybový luxus", kdy je každá činnost 

prováděna s množstvím souhybů vznikajících při motorickém učení (Juřinová - Stejskal 1987). 

  Diferenciace rozvoje motoriky u 8 a 12 letých dětí je značná a zvláště v obdobích mezi 

osmi až deseti a deseti až dvanácti lety, které je možné označit jako periody s dobrou  

charakteristikou motoriky. Období deseti až dvanácti let je považováno za nejpříznivější věk 

pro motorický vývoj a motorické učení. Zvyšuje se jistota v provádění činností, v průběhu 

pohybu pozorujeme již všechny kvalitativní znaky dobře provedeného pohybu. Problémy, které 

jsou v počátku tohoto období z hlediska koordinace pohybů složitějších motorických aktů, 

poměrně rychle mizí a na konci tohoto období jsou děti schopny provádět i koordinačně náročné 

pohybové struktury (Rowland 1996). 

 

 

 



10 

 

2.1.4 SOCIÁLNÍ VÝVOJ 

  V průběhu vývoje dítěte v mladším školním věku se projevují dvě významná období: 

jedná se o vstup do školy a období kritičnosti (Rychtecký - Fialová 1995). Formální kolektiv, 

který vzniká při vstupu do školy (a adekvátně také ve sportu v tréninkové skupině) klade nároky 

na zařazení se do kolektivu a podřízení se jeho normám. Dítě přestává být středem pozornosti 

rodičů a dochází k přechodu od hry k vážné činnosti (učení či trénink). Prožívá postupné období 

socializace, při kterém dochází k vrůstání (Dovalil 1982) do kolektivu a přizpůsobování se jeho 

zákonitostem a pravidlům. Do vztahů se začínají promítat i formální autority, např. učitelé a 

trenéři, kteří mohou zastínit svým vlivem i rodiče. Dítě se ve škole či v tréninkové skupině 

setkává se svými vrstevníky a vytváří si k nim určité interpersonální vztahy a buduje si mezi 

nimi své postavení. Děti tohoto věku rády mezi sebou soutěží s tendencí být ve skupině a získat 

v ní i patřičnou odezvu. Začínají vytvářet malé skupinky, které mohou mít zvláštní utajené 

vazby a často i podivuhodnou symboliku, vznikají první kamarádské vazby. 

  Na konci tohoto období nastává fáze kritičnosti v hodnocení jevů a podnětů ze 

sociálního prostředí (školy, rodiny i sportovního klubu). Začíná se projevovat tendence k 

negativnímu hodnocení skutečnosti a dochází k tomu, že přirozená autorita dospělých se snižuje 

(Dovalil 1982). Dítě hledá své idoly a může je nalézt i v řadách svých vrstevníků, kteří pro něj 

tak mohou vytvářet přirozenou autoritu. Dítě si již osvojuje základní kulturní návyky, 

prohlubuje socializaci a integraci do nových skupin a postupně přebírá stále větší odpovědnost 

za svoji práci. 
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2.2 STARŠÍ ŠKOLNÍ VĚK 

   Starší školní věk je období přechodu od dětství k počínající dospělosti. Je 

charakterizováno značnými biologickými a psychickými změnami. Vysoká dynamika bio-

psycho-sociálních změn i jejich interindividuální variabilita je způsobena činností endokrinních 

žláz a rozdílností v produkci jejich hormonů. Jedná se o období velmi nerovnoměrného vývoje, 

jak tělesného, psychického i sociálního. S ohledem na tyto procesy je možné toto období 

rozdělit ještě do dvou, svým charakterem nestejných fází. První z nich, která je provázena 

bouřlivým obdobím prepubescence vrcholí přibližně kolem 13. roku a po ní následuje poněkud 

klidnější fáze puberty končící kolem 15. roku dítěte (Příhoda 1963). 

 

2.2.1 TĚLESNÝ VÝVOJ 

Ve vývoji tělesné výšky je možné konstatovat stále progresivní růst. Mění se však spolu 

s hmotností více, než v kterémkoliv jiném věkovém období (Dovalil 1982). Po 13 roce je však 

průběh růstových změn spíše negativně akcelerující (Rychtecký - Fialová 1995). Růstové 

změny se neprojevují na celém organizmu rovnoměrně. Končetiny rostou rychleji než trup a 

růst do výšky je intenzivnější než do šířky. Především ve druhé fázi tohoto období dochází k 

tomu, že růst pohybového ústrojí jakoby "předbíhal" vývoj vnitřních orgánů. Období 

rychlejšího růstu přináší vyšší náchylnost ke vzniku některých poruch hybného ústrojí, 

pubertální věk je proto závažný pro formování návyku správného držení těla. 

  V organizmu pubescentů probíhají velmi složité procesy a mnoho orgánů zasahují 

fyziologické pochody. Změny mohou mít individuálně různé tempo, rozdíly se srovnají na 

konci období. Zhruba v 11 letech dochází k morfologickému a funkčnímu dozrávání 

vestibulárního aparátu a ostatních analyzátorů, jejichž hodnoty se již blíží k hodnotám 

dospělého člověka (Rowland 2005). Poměrnou rovnováhou mezi procesy vzruchu a útlumu 

dochází k rychlému upevňování podmíněných reflexů. Tvárnost nervového systému vytváří 

velmi dobré předpoklady k rozvoji rychlostních schopností. Výrazný rozvoj hormonální 

činnosti působí také na vývoj primárních i sekundárních pohlavních znaků. Proto jsou také 

koncem tohoto období již výraznější sexuální diference mezi chlapci a dívkami. 

 

2.2.2 PSYCHICKÝ VÝVOJ 

  Období pubescence patří mezi klíčová období ve vývoji psychiky. Hormonální aktivita 

ovlivňuje emotivní vztahy a projevy pubescentů k sobě samým, k druhému pohlaví, ke svému 

okolí a může působit (positivně i negativně) na jejich chování v učební, pracovní i sportovní 
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činnosti (Rychtecký – Fialová 1995). Po stránce rozumové se dále rozšiřují obzory, objevují se 

znaky logického a abstraktního chápání, rozvíjí se paměť. Dítě začíná rozumět racionálnímu 

zdůvodňování i abstraktním koncepcím a pojmům (Dovalil 1982). Má již vysoké předpoklady 

vyvíjet značnou duševní aktivitu, soustředění vydrží delší dobu. Tento rozvoj mění postupy a 

chování dětí v učebních situacích. Zvyšuje se rychlost učení a snižuje se počet potřebných 

opakování. 

  V této fázi vývoje vznikají někdy hluboké intelektuální zájmy, které bývají základem 

příští volby povolání. Formuje se vztah ke sportu, jako k činnosti, která může přinést silné 

uspokojení, již je však nutno věnovat plné úsilí, kterou nelze chápat jen jako nevázanou hru. 

Dochází k výraznému prohloubení citového života, který poznamenává jistá nevyrovnanost. 

Typická bývá náladovost. Nejistotu v odhadu vlastních možností dítě často zakrývá 

vychloubáním a siláctvím, hrubost navenek zastírá cit. Začíná usilovat o samostatnost a vlastní 

názor, což je někdy provázeno až přepjatou kritičností vůči okolí (Smoll – Smith 1989). 

 

2.2.3 POHYBOVÝ VÝVOJ 

  Nerovnoměrnost vývoje v tomto období výrazněji ovlivňuje pohybové možnosti. 

Ačkoliv tělesná výkonnost ještě zdaleka nedosáhla svého maxima, přizpůsobovací schopnost 

je dobrá, a to dává dobré předpoklady pro trénink. Vývoj i růst však dále pokračují a není ještě 

ukončen, ačkoliv již začíná spět ke svému konci. Především osifikace kostí dále limituje 

výkonnost a zůstává omezujícím činitelem tréninku. 

  Z hlediska motorického vývoje je konec druhé fáze mladšího školního věku a začátek 

první fáze období staršího školního věku (10 - 12 let) považována za vrchol ve všeobecném 

vývoji ontogeneze (Choutková – Kučera 1970, Meinl 1972). Pohybový luxus a těkavost v 

nezvládnutelných pudech ustupují před výraznou účelností a ekonomičností v provedení 

pohybu, jeho přesnosti a ve většině i pružnosti. Na poměrně vysoké úrovni je rovněž schopnost 

anticipace vlastních pohybů, pohybů ostatních účastníků (např. ve sportovních hrách) i pohyby 

těles (míč, kotouč ap.). Nejcharakterističtějším rysem je rychlé chápání a schopnost učit se 

novým pohybovým dovednostem se širokou přizpůsobivostí motoriky k měnícím se 

podmínkám (Juřinová - Stejskal 1987). Haywood (1993) uvádí, že pohyby naučené v tomto 

věku jsou pevnější než ty, které se učí v dospělosti. 

  Stupeň vývoje vyšší nervové činnosti je charakteristický vyrovnaným poměrem mezi 

procesy vzruchu a útlumu a rychlým upevňováním podmíněných reflexů. Motorické učení se 

již neuskutečňuje cestou racionální analýzy pohybu, jak tomu je ve druhé fázi tohoto období, 
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ale nové pohybové dovednosti se osvojují často po první ukázce. Viděnou pohybovou 

dovednost, kterou vnímají a také chápou jako celek, realizují ihned, přičemž tak přeskakují 

běžné fáze motorického učení, motorické učení probíhá "na první ráz". 

  Nervový systém je natolik tvárný, že umožňuje komplexní rozvoj rychlostních 

schopností: rychlostí reakce, jednotlivých pohybů i frekvence. Přičemž je vhodné zatěžovat 

rychlostními podněty všechny tělní segmenty. 

  Do druhého období staršího školního věku spadá puberta. U některých pubescentů 

dochází ke značnému zhoršení koordinace. Odráží se to hlavně u obratnostních schopností. Čím 

rychlejší je růst a čím větší je somatická disproporcionalita, tím nápadnější jsou při tělesném 

pohybu nekoordinované znaky. U pubescentů se zhoršuje hlavně schopnost přesnosti a 

plynulosti pohybů. Z hlediska dynamiky pohybu pozorujeme často nepřiměřenou kontrakci 

svalů antagonních, takže motorický projev je strnulý (Čelikovský 1979). Podstatou pubertální 

akcelerace je hormonální přestavba organizmu, s níž úzce souvisí i labilita vyšší nervové 

činnosti. Ta způsobuje narušení rovnováhy mezi procesy vzruchu a útlumu. Převažující procesy 

vzruchu pak způsobují podle Meinela (1972) typické znaky pubertální motorické fáze. 

  Zahajování puberty je charakteristické rozvojem síly, u chlapců dochází k 27 - 40 % 

přírůstku svalů, což vede ke zlepšení anaerobní svalové práceschopnosti (Malina – Bouchard 

1991). Anaerobní kapacita vzrůstá teprve se začátkem puberty, zpočátku by nemělo být 

zařazováno zatížení, které vede k tvorbě laktátu. 

  Naopak soustředěnější vytrvalostní rozvoj odpovídá možnostem tohoto období 

(Mirwald – Bailey 1986). 

 

2.2.4 SOCIÁLNÍ VÝVOJ 

  Změny v organizmu vytvářejí i novou sociální situaci. Mohou vést až k pocitu odlišnosti 

od druhých vrstevníků, všímání se více sama sebe, uzavírání se do sebe a vyhýbání se sociálním 

kontaktům. V extrémních případech až k agresivnímu chování a opozici vůči ostatním. V 

prepubertě se děti projevují spíše extrovertně, s důrazem na elementární pudy. Charakterizuje 

je jistá bezohlednost, opozice, násilí, touha po moci a ovládání skupiny, bojovnost, snaha o 

stálou změnu ap. V dalším období pak dochází většinou náhle ke změně v introvertní projevy. 

Výrazně se prohlubuje citová sféra, pubescenti vyhledávají hluboké emoce, jsou vnímavější a 

citlivější (urážlivější). Současně se však uzavírají přátelství, utvářejí se vztahy k opačnému 

pohlaví. Začínající účast na společenském životě znamená i nové společenské vztahy. Vznikají 

i pevnější struktury skupiny se svými vůdci a dalšími rolemi. Dochází k napodobování a k 

obdivu vzorů, které jsou často záporné (Cahil - Pearl 1993). 
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2.3. BIOLOGICKÝ VĚK A BIOLOGICKÁ AKCELERACE A RETARDACE 

Každé dítě má ve sportu několik „věků“.  

Prvním je tzv. kalendářní věk definovaný datem narození. Znalost kalendářního věku je tedy 

velmi jednoduchá. 

Druhým věkem je tzv. věk biologický. Ten je dán nikoliv datem narození, ale konkrétním 

stupněm biologického vývoje organizmu. A ten se nemusí shodovat s věkem kalendářním:  

- pokud je jedinec více biologicky vyspělý, než kolik mu je podle data narození let, potom 

hovoříme o tzv. biologické akceleraci a naopak,  

- pokud se jeho biologický vývoj opožďuje za kalendářním věkem, potom hovoříme o 

tzv. biologické retardaci. 

Třetím je tzv. sportovní věk, což je doba, po kterou se daný jedinec věnuje sportovní přípravě. 

Tento věk hraje určitou roli při posuzování dosažené výkonnosti dětí. Jedinci, kteří jsou stejně 

staří, ale mají výrazně různou délku sportovního věku, budou mít pravděpodobně i různou 

výkonnost. Přičemž ve výhodě bude většinou ten, kdo trénuje a závodí déle. 

 

Jak již bylo řečeno, každý člověk má individuální tempo svého biologického vývoje. To 

vychází z genetických předpokladů, produkce hormonů, různých vlivů prostředí (jako je např. 

výživa, nemoci apod.) a ještě dalších okolností, které však nejsou dostatečně známé. Tato 

různorodost mezi jedinci se vyrovnává kolem 18 – 20 roku. Pro trénink dětí je však velmi 

důležité znát konkrétní hodnoty biologického věku, protože na základě něj je možné využít 

v tréninku princip přiměřenosti. Rozdíly v biologickém věku mohou být u relativně stejně 

starých dětí (z hlediska kalendářního) opravdu velké. V jednom družstvu starších žáků (12 – 13 

let) se např. mohou setkat v mezních případech děti, které jsou vývojově retardovány a jejich 

biologický věk je kolem 9 – 10 let s dětmi akcelerovanými, které jsou biologicky na úrovni 16 

– 17 let. A to je jistě významný rozdíl. 

  

Na druhou stranu je však možné, aby trenér využil znalosti o biologické akceleraci jedince 

k tomu, aby např. začal s cíleným silovým tréninkem, oproti jedinci, který je retardovaný a ještě 

pro rozvoj síly není dostatečně zralý. Velký význam má znalost biologického věku pro 

stanovení míry talentovanosti, kdy je naprosto zásadní při výběru odlišit od sebe stupeň 

talentovanosti a akceleraci biologického vývoje. Protože jinak by bylo možné, aby velmi 

talentované dítě bylo hodnoceno hůře jen z toho důvodu, že je biologicky retardované, než dítě 

netalentované, které je však biologicky akcelerované.  
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V současné době se ustálilo několik způsobů hodnocení biologického věku. K nejčastěji 

používaným patří: 

 úroveň výšky a hmotnosti, které jsou hodnoceny na základě vývojových křivek tzv. 

nomogramů. V nich se porovnává aktuální výška dítěte s předpokládanou výškou v 

dospělosti (příklad nomogramů ukazuje příloha č. 1). Biologický věk se tedy stanovuje ve 

třech krocích 

1. vypočítání předpokládané výšky dítěte v dospělosti na základě výšky otce a matky 

za použití speciálních rovnic (tzv. predikčních rovnic). Těch je známa celá řada, 

přičemž k nejjednodušším patří: 

Chlapci = /výška otce/ + /výška matky x 1,08/ : 2 

Děvčata = /výška otce x 0,923/ + /výška matky/ : 2 

Na základě této předpokládané výšky se stanoví, do jakého výškového pásma by 

dítě v dospělosti mělo patřit 

2. posouzení aktuální výšky dítěte a určení, do jakého výškového pásma aktuálně patří 

3. posouzení výškového pásma aktuální výšky dítěte a výšky v dospělosti. Pokud jsou 

obě pásma shodná, potom je vývoj v souladu s věkem, pokud se pásma odlišují, je 

možné uvažovat o vývojové akceleraci a retardaci. 

Tento ukazatel je však opravdu pouze orientační a měl by sloužit spíše k rozhodnutí pro 

další, přesnější vyšetření, stupně biologické zralosti. 

 stupeň osifikace kostí – kostní věk, který určuje na základě osifikace kostí reálnou úroveň 

biologické znalosti. Pro hodnocení kostního věku se využívají rentgenové snímky konců 

kostí (tzv. epifizárních jader). Můžeme teoreticky použít kteroukoliv část kostry. Ustálila 

se však standardizace podle snímků ruky a zápěstí. Na nich je na malém rozměru soustředěn 

poměrně velký počet epifizárních jader krátkých a dlouhých kostí. Stav osifikace jader ruky 

dovoluje představu o celku, tj. postupu osifikace všech druhů kostí. Kromě toho je možné 

(zejména v pubertě) osifikační postup kostí rozdělit do několika dostatečně ohraničených 

etap. Tomu napomáhá různá rychlost osifikačních dějů, a to proto, že jde jednak o krátké, 

tak dlouhé kosti. Získané snímky se porovnávají se standardem – atlasem rentgenových 

snímků ruky. Tato metoda je velmi přesná, ale na druhou stranu je zde významné 

negativum, kterým je rentgenové záření. Z tohoto důvodu se určení kostního věku používá 

pouze ve vyjímečných případech. Příklad takového snímku je uveden na obrázku č. 1,  
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Obrázek č. 1: Příklad rentgenových snímků vývoje tzv. epifizárních jader. Jedná se ukázku 

následných vývojových období osifikace konců kostí. 

 

 stupeň rozvoje sekundárních pohlavních znaků – pohlavní věk 

Pohlavní věk se stanovuje na základě rozvoje sekundárních pohlavních znaků. U chlapců 

se jedná o vývoj penisu, pubického ochlupení a axilárního ochlupení (ochlupení 

v podpaždí). U děvčat je zjišťován stupeň rozvoje prsou, pubického a axilárního ochlupení 

a věk první menstruace. Tyto údaje jsou porovnávány s různými typy škál. Jedna 

z nejběžnějších je škála 0 – 4, přičemž 0 je nejméně vyvinutý znak, 4 již zralý stupeň. 

 stanovení prořezávání druhých zubů – zubní věk 

Prořezávání druhých zubů je charakteristickým znakem mezi 6 – 14 rokem. Zubní věk se 

stanovuje na základě poměru těch druhů zubů, které se ještě neprořezali v plném počtu a 

těch, které se již kompletně prořezaly. Výsledek se porovnává s tabulkovými hodnotami. 

 poměr intracelulární (BCM) a extracelulární (ECM) hmoty 

V současnosti se v literatuře objevují nové metody zjišťování biologického věku. K tomuto 

účelu je možné využít řadu metod, které jsou často náročné na přístroje nebo na zkušenost 

hodnotitele. Pro potřeby identifikace sportovního talentu lze s úspěchem využít závislosti 

ECM/BCM na věku za využití tzv. molekulárního modelu tělesného složení (např. Bunc a 

kol. 2000). V rámci těchto šetření je výhodné posoudit detailněji tělesné složení, zvláště pak 

množství svalové hmoty, která využívá kyslík a je tudíž předpokladem pro svalovou práci 

(BCM). Rozhodující je velikost poměru ECM/BCM. Tento koeficient s rostoucím věkem 

klesá, roste podíl BCM na celkové hmotnosti těla – příklad viz obrázek č. 2. 
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Obrázek č. 2: Závislost poměru ECM/BCM na věku dětí (Bunc 2004) 

 

Proporcionální věk - KEI index 

Další metodou, je stanovení tzv. proporcionálního věku. Je založen na vztahu rozvoje 

tělesných proporcí (výška, váha, obvody, šířky) k určitému věku. Rozvoj tělesných proporcí je 

vyjádřen indexem vývoje stavby těla (KEI – Kőrperbauentwicklungsindex). Jako ukazatel je 

vhodný pro průměrně sportující děti do nástupu hlavní pubertální fáze (viz. obrázek č. 2) 

 

Obrázek č. 3: Výpočet indexu stavby těla KEI (Novotný 2002 podle Brauera).  
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Pokud budeme chtít stanovit akceleraci či retardaci jednotlivce, měli bychom hodnotit jeho 

„biologický věk“ z vícera hledisek. Pro prvotní orientaci bychom měli porovnat výšku postavy 

s růstovými normami daného věku a KEI index. Dále stanovíme „zubní“ a „pohlavní“ věk a na 

závěr, pokud budeme chtít opravdu přesné hodnoty, můžeme použít i stanovení „kostního“ věku 

(ovšem s přihlédnutím k negativům rentgenování). 

  




