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4. Senzitivní období 

Senzitivní období jsou definována jako vývojové časové etapy, které jsou zvláště vhodné pro 

trénink určitých sportovních úloh spojených s rozvojem pohybových schopností (Winter 1984, 

Magill - Anderson 1996, Loko – Sikkut – Aule 1996, Gužalovskij 1984 a další) Existují tedy 

optimální věková období pro rozvoj a fixaci pohybových schopností a dovedností. U dětí jsou 

v těchto vývojových etapách dosahovány nejvyšší přírůstky rozvoje dané schopnosti. Nevyužití 

těchto období může vést k pomalému či nekvalitnímu projevení těchto schopností. Zároveň také 

vyžaduje větší množství času s často neuspokojivými výsledky. Z tohoto důvodu by měl být 

prováděn rozvoj konkrétní pohybových schopností a dovedností právě během příznivého 

vývojového stupně – tj. v senzitivním období. 

Senzitivní období ovšem není příliš vhodné svazovat s věkem dětí, který je vyjádřen 

kalendářním věkem. Měly by být spíše orientovány na reálný stupeň vývoje, tj. biologickým 

věkem (Havlíček – Šelingerová - Ramacsay 1989) A ještě je vhodné připomenout to, že vývoj 

je pohlavně diferencovaný, tj. děvčata biologicky dozrávají dříve než chlapci. Týká se to také 

zahájení a závěru senzitivních fází, které u děvčat začínají a zpravidla i končí o něco dříve, než 

u chlapců (výrazně se projevuje např. u silových schopností).  

 

 

4.1. KOORDINAČNÍ SCHOPNOSTI 

Senzitivní období pro rozvoj koordinačních schopností vycházejí z vývoje centrální nervové 

soustavy. Její vysoká plasticita, schopnost střídání vzruchů a útlumů a činnost analyzátorů tak 

vytváří základní předpoklady pro efektivní rozvoj. Z tohoto důvodu je senzitivní období 

orientováno na: 

- rozvoj, tříbení a specifickou činnost jednotlivých analyzátorů (vedoucích k vytvoření tzv. 

„pocitů“ – pocit vody, míče, sněhu apod.) 

- zaměření na rozšíření zásoby nepodmíněných reflexů, neboli na ovlivňování pohybové 

paměti prostřednictvím co nejčastější nabídky speciálních nároků na provádění různých 

pohybových činností 

V závislosti na jejím vývojovém dozrávání je možné stanovit senzitivní období mezi 7 a 10 – 

11 roky u děvčat a přibližně do 12 let u chlapců. V této době je užívání přiměřených stimulů 

vysoce účinné. Po 12. roce u chlapců (u dívek po 11. roce) může nastat výraznější útlum 

v dynamice vývoje, který může skončit i stagnací. Mnohé výzkumy nezávisle na sobě 
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prokázaly, že z celého rozvoje „obratnosti“ dosaženého v období mezi 7. až 17. rokem bylo asi 

75 % získáno do 12 let u chlapců a u dívek do 10 let. 

Koordinace má poměrně složitou strukturu, není jednolitou schopností. Proto je vhodné zaměřit 

se i na jednotlivé komponenty. Pro základní složky koordinace můžeme senzitivní období 

zařadit do těchto etap: 

 Kinesteticko diferenciační schopnost 6 – 9 let 

 (zaujetí přesné polohy těla v prostoru) 

Koordinace v rychlosti   6 – 9 let 

 Rytmická schopnost    8 – 11 let 

 Výběr správné reakce    8 – 11 let 

 Rovnováha     9 – 12 let 

 Orientace v prostoru    11 – 14 let 

Rozvoj koordinace je vhodný již od začátku mladšího školního věku. Nejprve se zaměřujeme 

na koordinaci v rychlosti a na schopnost zaujetí přesné polohy těla a jeho částí v prostoru 

(kinesteticko diferenciační schopnost), později (kolem 8 až 9 roku) je vhodné přidat rozvoj 

rytmu, rovnováhy a výběru reakce, kolem 11 roku doplňujeme trénink navíc o cvičení 

stimulující prostorovou orientaci.  

 

Shrnutí efektivity vynaloženého tréninku v jednotlivých etapách tréninku při stimulaci 

koordinačních schopností dokumentuje obrázek č. 5 

 

Obrázek č. 5: Shrnutí efektivity vynaloženého tréninku v jednotlivých etapách tréninku při 

stimulaci koordinačních schopností (dle Danielsson 1994) 
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4.2. RYCHLOSTNÍ SCHOPNOSTI 

Rychlostní schopnosti patří k těm pohybovým projevům, které je vhodné rozvíjet co  možná 

nejdříve. Tento požadavek vychází ze zákonitostí vývoje centrální nervové soustavy, která má 

pro rychlost význam především z hlediska požadavků na střídání vzruchů a útlumů (a to nejen 

ve vlastní nervové soustavě, ale především v komplexu nervy – svalová vlákna).  

Z hlediska věkového se jako první objevuje senzitivní období pro rychlost reakce. V období 

mezi 7. – 11. rokem dochází k největším přírůstkům. Obvykle toto období ještě určitou dobu 

doznívá, přibližně do 13 – 15 let, kde již rychlost reakce dosahuje úrovně reakce dospělých. 

Nejlepší reakci vykazují menší svalové skupiny (svaly ruky) a naopak nejhorší vykazují velké 

svalové skupiny (svaly trupu).  Z hlediska rychlosti reakce není většího rozdílu mezi chlapci a 

děvčaty. 

Pro rozvoj rychlosti jednotlivých pohybů (např. hod, kop, skok apod.) nastává senzitivní období 

o něco později. Ale rovněž i později končí. Jako nejvýhodnější se jeví věk mezi 8 – 12/13 roky 

u děvčat a 8 – 14/15 roky u chlapců. Určitou roli zde však opět hrají velikost svalových skupin, 

které jsou do pohybu zapojeny. Velké skupiny mají opět horší výsledky než skupiny malé. 

Důležitá je i lateralita (preference jedné končetiny pro činnost – např. psaní pravou rukou), kde 

např. u praváků je rychlost pohybu pravé paže zřetelně vyšší než levé. 

U rychlosti frekvence jsou nejvyšší přírůstky rychlosti u chlapců kolem 13 – 14 let, u děvčat je 

toto období posunuto o něco dříve. 

Další rychlostní schopností je kombinace rychlostně koordinačních schopností. Nejvyšší 

přírůstky začínají u obou pohlaví kolem 6 – 7 roku a trvají přibližně do 11 – 12 let. Po tomto 

věku dochází k určitému plynulému poklesu přírůstků. 

Maximální rychlost lokomoce (běhu, rychlost šlapání apod.) má senzitivní období kolem 8/9 

roku a trvá až do 14 až 15 let. Po tomto věku přichází druhé senzitivní období, kdy však rozvoj 

rychlosti vychází ze zlepšených silových parametrů, tzn. Zlepšení rychlosti je dáno především 

vyšší úrovní síly. Toto období trvá přibližně do 18 až 19 let. 

Celkově je tedy možno říci, že období rozvoje rychlostních schopností jako celku je zasazeno 

mezi 7. až 14. rok, poté sice dále dochází k zlepšení rychlostních schopností, ale již na základě 

podpůrného rozvoj jiných faktorů. 

 

Shrnutí efektivity vynaloženého tréninku v jednotlivých etapách tréninku při stimulaci 

rychlostních schopností dokumentuje obrázek č. 6 
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Obrázek č. 6: Shrnutí efektivity vynaloženého tréninku v jednotlivých etapách tréninku při 

stimulaci rychlostních schopností (dle Danielsson 1994) 

 

 

 

 

4.3. SILOVÉ SCHOPNOSTI 

Silové schopnosti mají svá senzitivní období poněkud později. Je to dáno především vztahem 

k produkci pohlavních a růstových hormonů, které výrazně ovlivňují možnosti rozvoje síly 

Havlíčková 1991).  

Jako první má své senzitivní období rychlá a výbušná síla (která vyžaduje malý vnější odpor  - 

např. malou hmotnost činky a velkou rychlost provedení pohybu). Fáze začíná kolem 8 roku, 

přičemž nejvyšších přírůstků se dosahuje mezi 12. a 15 rokem. U děvčat je to přibližně kolem 

10. – 12. roku. Z hlediska horních končetin je období o něco později, nejvyšší přírůstky 

připadají na věk 14 – 16 let u chlapců a u dívek je tento vývoj přibližně do 14 let. 

Pokud bychom hodnotili úroveň relativní maximální síly (síla přepočtena na hmotnost), potom 

začátek senzitivního období je možné umístit do 9. – 11. roku dětí. Poté následuje období 

s vysokými přírůstky relativní maximální síly, které vrcholí mezi 13. – 15. rokem u dívek a 15. 

– 16. rokem u chlapců. Zde je však důležité připomenou individuální tempo biologického 

vývoje dítěte, protože rozdíly mezi jednotlivci mohou být značné. 

Absolutní maximální síla se zvyšuje spolu s růstem těla a svalové tkáně. Proto má senzitivní 

období umístěné do fáze puberty. Tento proces však neprobíhá rovnoměrně a je jiný u chlapců 

i dívek. K nejvyšším přírůstkům dochází u dívek mezi 10. – 13. rokem, u chlapců o něco 
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později, mezi 13. – 15. rokem. Přirozený rozvoj svalové síly potom pokračuje, u žen, které 

nesportují, končí přibližně po 17. – 18. roku, u nesportujících mužů je to asi kolem 18. – 20. 

roku. Ovšem úroveň maximální síly je značně závislá nejen na absolvovaném tréninkovém 

zatížení, ale i na úrovni produkci hormonů (jak již bylo několikrát připomenuto). Proto je tempo 

rozvoje značně individuální. 

Shrnutí efektivity vynaloženého tréninku v jednotlivých etapách tréninku při stimulaci silových 

schopností dokumentuje obrázek č. 7. 

 

Obrázek č. 7: Shrnutí efektivity vynaloženého tréninku v jednotlivých etapách tréninku při 

stimulaci silových schopností (dle Danielsson 1994) 

 

 

 

4.4. VYTRVALOSTNÍ SCHOPNOSTI 

Jedním z ukazatelů vytrvalostních je schopnost přenosu kyslíku krví do tkání – tzv. maximální 

spotřebou kyslíku. Ta se posuzuje buď v absolutních hodnotách (v litrech spotřebovaného 

kyslíku za minutu) nebo v hodnotách relativních (v mililitrech spotřebovaného kyslíku za 

minutu na jeden kilogram hmotnosti). Zatímco maximální hodnoty spotřeby kyslíku stoupají 

přibližně do 18 let (což je dáno růstem postavy), relativní hodnoty rostou přibližně do 15 let. 

Poté nastává stagnace a často i útlum, které však mohou mít souvislost se snižováním množství 

pohybové aktivity. 

Dlouhodobá (aerobní) dynamická vytrvalost má nejvyšší přírůstky u chlapců kolem 14 – 15 let, 

což souvisí právě s rostoucí úrovní maximální spotřeby kyslíku. Statická vytrvalost má velmi 
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odlišný průběh u různých svalových skupin. Zatímco svaly pletence ramenního a svaly stehenní 

a lýtkové mají nejvyšší přírůstek mezi 11. – 13. rokem a poté mezi 15. – 17. rokem u svalů 

břicha a zad není v podstatě možné hovořit o žádném senzitivním období. Přírůstky jsou 

v podstatě minimální a po 15. roce často nastává pokles úrovně. 

Krátkodobá (anaerobní) vytrvalost má senzitivní období kolem puberty, tj. mezi 13. – 15. 

rokem. Do tohoto věku je však její rozvoj značně komplikovaný a pro dětský věk nevhodný. 

Celkově je možné říci, že rozvoj dlouhodobé vytrvalosti je v podstatě univerzální, není u něj 

jednoduché stanovit zcela přesně senzitivní období. Její rozvoj je za určitých podmínek 

uskutečnitelný již od předškolního věku a možnosti rozvoje přetrvávají až do nástupu 

dospělosti a často i podstatně déle. Anaerobní (krátkodobou) vytrvalost  je nutné směřovat 

nejdříve do období puberty. 

Shrnutí efektivity vynaloženého tréninku v jednotlivých etapách tréninku při stimulaci 

vytrvalostních schopností dokumentuje obrázek č. 8 

 

Obrázek č. 8: Shrnutí efektivity vynaloženého tréninku v jednotlivých etapách tréninku při 

stimulaci vytrvalostních schopností (dle Danielsson 1994) 
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4.5. POHYBLIVOST 

Při hodnocení kloubní pohyblivosti je vhodné rozdělit pohyblivost:  

- pasivní – protažení se dosahuje s dopomocí (např. druhé osoby)  

- aktivní - protažení se dosahuje pouze vlastním úsilí 

Pro pasivní pohyblivost je nejvhodnějším  obdobím rozvoje raný dětský věk, který poté 

přechází do celého školního věku. 

K nejvíce intenzivnímu rozvoji aktivní pohyblivost i dochází zhruba mezi 9. a 13. rokem. U 

dívek je možné začít se záměrným rozvojem pohyblivosti dříve, v období mezi 8. – 12. rokem, 

přičemž nejvyšších přírůstků se dosahuje kolem 10. – 12. roku.  

S nástupem pubertální akcelerace růstu klesá možnost rozvoje pohyblivosti jako pasivní, tak 

aktivní. 

Shrnutí efektivity vynaloženého tréninku v jednotlivých etapách tréninku při stimulaci kloubní 

pohyblivosti dokumentuje obrázek č. 9 

 

Obrázek č. 9: Shrnutí efektivity vynaloženého tréninku v jednotlivých etapách tréninku při 

stimulaci kloubní pohyblivosti (dle Danielsson 1994) 

 

 

 

Pokud bychom měli souhrnně vyjádřit, kdy je v různých letech vývoje dosahováno různé 

tréninkové efektivity při rozvoji pohybových schopností: 

a) vysoká efektivita vynaloženého tréninku v: 

 základní koordinaci pohybu v 6 – 8 letech 

 kombinace pohybů v 7 - 10 letech 

 frekvenci pohybu (rychlostní schopnosti) v 7 - 10 letech 

 rovnováha v 8 - 13 letech  
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 pohyblivost mezi 10 – 13 roky 

 komplikovaná motorika mezi 10 – 13 roky 

 přesnost pohybu v 10 – 13 letech 

b) střední efektivita tréninku v: 

 správné a rychlé reakci v 7 - 11 letech 

 rychlá a výbušná síla mezi 10 – 15 rokem 

 základní silový rozvoj v 10 – 13 letech 

 vytrvalost  v 11 – 14 roky 

 

 

 

  




