
 Lidská motorika – specifické znaky

Motoriku člověka můžeme ze systémového hlediska zkoumat
dvojím způsobem.
A: statická rovina  umožňuje popsat systém Motoriky , jeho
složení a stavbu
B: Dynamická rovina  projevuje se jako činnost
Fungování motoriky, její vznik  a vývoj, formování, přetváření.
Správná představa o motorice může vzniknout spojením
rozboru ve třech rovinách – předmětné, funkční a historické.
                       Motorika

Statická rovina                          Dynamická rovina

Prvky       struktura                    fungování           vývoj

V historickém vývoji se vytvořili tyto typické motorické znaky
člověka:
- vzpřímené držení těla a bipední chůze
- velká pohyblivost dolní a horní končetiny/ dolní k lokomoci
  a horní k manipulaci
- precizní chytání drobných předmětů
- pohybová laterita,
- bohatý registr naučených pohybů
- motorika spojená s řečí

definice lidské motoriky: lidský pohyb můžeme vymezit jako
změnu vzájemného postavení segmentů pohybové soustavy .
motorika  jako hybnost  - souhrn všech tělesných pohybů
člověka , zajišťovaných funkcí příčně pruhovaného svalstva,
různými systémy organizmu a řízené CNS.

1. Konstrukty antropomotoriky
Základními konstruktami antropomotoriky jsou
Mechanický pohyb,/ změna místa/, fyzikální pohyb/ pohyb
molekul/ chemický pohyb/ pohyb atomů/biologický pohyb/
formy projevů života/
Sociální pohyb/ individuálí a společenský vývoj.
Konstrukty antropomotoriky jsou teoretické a obecné aspekty
tělesného pohybu a lidské motoriky, některé z nich jsou uměle
vyvolány

Výsledek        m. výkon         efekt             finál. výsledek

 Průběh          m. činnost         struktura      skok daleký
                                                                           z místa
- - - - - hranice - - - - - - pozorovatelnosti - - - - - - - - - - - -

                     m. dovednost         specifická       dov.skákat
předpoklad
                      m.schopnost            globální     explosivně
                                                                         sil.schop.

koordinační
schopnost

Motorická schopnost- / geneticky podmíněna/ a během života
zformovaný předpoklad pohybu . rozvoj schopností se
vyznačuje snahou o zvětšení kapacity organismu.

Motor. Dovednost . může být zahrnuta mezi předpoklady, jedná
se o účelné a účinné využívání kapacity.

Motor. Činnost – vztahuje se k pohybovému průběhu , týká se
vykonávání , uskutečnění pohybu. Průběh je přístupný přímému
pozorování , zahrnuje pohybovou aktivitu, tělesné cvičení
záměrně prováděna s cílem fyzického zdokonalování.

Motor. Výkon lze vymezit jako jednotu průběhu a výsledu
motorické činnosti v antropomotorice  se zdůrazňuje
výsledkový charakter , neboť jej chápeme jako míru realizace.
Způsob podávat motorický výkon určité úrovně nazýváme
motorickou výkonností.
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2. Motorické schopnosti – soubor předpokladů pohybové
činnosti souhrn či komplex vnitřních integrovaných
předpokladů organismu .

Motor. Schopnosti a dovednosti jsou označovány souhrným
pojmem
motorické předpoklady a jsou považovány za rozhodující
činitele motorického výkonu / sportovního/

Schéma rozdělení motorických schopností podle Měkoty a
Blahuše:
                        Motorické schopnosti
 Kondiční                                                     koordinační

Silová
                                 Rychlostní               obratnostní
vytrvalostní                                               flexibilita
pohyblivostní

motorické schopnosti se mohou členit  na elementární – jsou
takové kde jeden ze subsystémů je dominantní a na komplexní-
kdy více než jeden ze subsystémů je pro účelné fungování
rozhodující.

3. Rychlostní schopnosti, - jsou považovány za jedny ze
základních motorických schopností člověka. Je
odlišováno fyzikální pojetí rychlosti od chápání
rychlostních schopností jako dispozic člověka.

Rychlostní schopnost je schopnost provést motorickou činnost
nebo realizovat určitý pohybový úkol v co nejkratším časovém
úseku.
Struktura rychlostních schopností:

                      Komplex rychlostních  schopností

Reakční                                              akční- realizační

Na podněty:                  při jednorázovém      při  opakovaném
Vizuální                                  provedení          provedení
Sluchové                                                          (frekvenční s. )
Dotykové                                 - jednoduchého elem. ohybu
                                                 - Koplexního pohyb. aktu,
                                                      (operace)
při odpovědi:
jednoduché,
složité

Reakční rychlostní schopnost – schopnost odpovídat na daný
podnět
Rychlost při acyklických pohybech – schopnost provádět
jednotlivé pohyby
s vysokou rychlostí proti malému odporu= akční rychlost
 a se zvýšeným nasazením síly=silová rychlost
Jsou-li acyklické pohyby častěji opakovány v krátkém odstupu ,
hraje rozhodující roli rychlostní vytrvalost

Rychlost při cyklických pohybech – schopnost provádět
nepřetržitě opakované pohyby a nejvýše možnou rychlostí proti
malému odporu= frekvenční rychlost
 a se zvýšeným nasazením síly =silová rychlost/ .
Jsou li prováděné cyklické pohyby déle plynule udržovány,
hraje rozhodující roli maximální rychlostní vytrvalost.

Model členění rychlostních schopností podle Schnabela rok
1994:
Rychlost                     Acyklická                      Cyklická
Motorické                   pohybová                       pohybová
Činnosti                       rychlost                         rychlost

                                   Rychlost                       rychlost
                                 Jednoduchých                lokomoce
                                 Pohybů                          schopnost
                                                                        Zrychlení

              K o m p l e x n í  r y c h l o s t
Reakční rychlost                                   koordinační rychlost

- jednoduchá reakce                            - rychlost v cyklu
                 svalového protažení a zkrácení
- složitá reakce                                     - frekvenční rychlost/
                                                               taping
                    Z á k l a d n í  r y c h l o s t
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5. Silové schopnost - je považována za základní a rozhodující
schopnosti jedince, bez které se nemohou ostatní schopnosti při
motorické činnosti vůbec projevit.
Definice: schopnost překonávat vnější odpor nebo síly podle
zadaného pohybového úkolu.Komplex silových schopností se
dělí do dvou oblastí:
Statické silové schopnosti           Dynamické sil. Schopnosti
Jednorázová forma                      explozivně sil. Forma
Vytrvalostní forma                     rychlostně sil. Forma
                                                    Vytrvalostně sil. Forma
Jednotlivé formy silových schopností:
Staticko silová schopnost jednorázová je schopnost způsobit
deformaci těla nebo těchto objektů podle zadaného pohybového
úkonu.
Staticko silová schopnost vytrvalostní je schopnost udržet
tělo nebo jeho části nebo různé objekty v určité poloze po
určitou dobu.
Formy projevů síly jsou závislé na mnohých faktorech, jež
mohou být rozděleny do tří oblastí.
Morfologická oblast- svalová hmota,složení sval. vláken
Neuronální oblast- intraa intermuskulární koordinace
Motivační oblast

Hierarchické členění síly /Grosser 1995

Základní schopnost       = Maximální síla

Sub kategorie:

Rychlá síla            reaktivní síla           sil. Vytrvalost
/ static. Konc./       excentr.-koncentr     stat., dynamická

komponenty:

max. síla                  max. síla                max. síla
expolz. S.                expoz. S.                anaerob. –alaktát
starovní s.                reaktivní sch.         Látková výměna
                                 napětí                      dtto
                                                               aerob. –glykolyt.
                                                                Látková výměna

6.Vytrvalostní schopnost: jsou všeobecně řazeny mezi
kondiční schopnosti , jsou chápány jako komplexní motoricko
kondiční schopnosti.- pohybová schopnost člověka k dlouho
trvající pohybové činnosti , jako soubor předpokladů provádět
cvičení s určitou nižší než maximální intenzitou co nejdéle nebo
po dobu stanovenou co nejvyšší možnou intenzitou.
Členění dle délky trvání: Rychlostnívytrv.
Krátkodobá vytrv.   Středně dobá vyt.   Dlouhodobá vyt.
Členění podle účasti svalového systému- Celkováresp. Lokální
vytrv.
Členění podle svalové kontrakce-
Statická, resp.             Dynamická vytrvalost.

Kayser definuje vytrvalost ve sportu jako:
Schopnost odolávat zadanému zatížení bez mimořádných znaků
únavy, po co nejdelší dobu
Schopnost pokračovat přes zřejmé nastupující projevy únavy ve
sportovní činnosti až k individ. hranicím požadavku
Schopnost zregenerovat se jak ve fázích snížených požadavků ,
tak v pauzách během soutěže nebo tréninku a po jejich
skončení.
Struktura systému vytrvalostních schopností:

                   Vytrvalostní schopnosti

Lokální /sval/                                  globální /celková/
Vytrvalost                                        vytrvalost
                               dynamická
                                  statická

rychlostní     silová                        sillová       rychlostní
vytrvalost     vytrvalost                  vytrval.         vytrval
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7. koordinační schopnosti- třída motorických schopností ,
které jsou primárně podmíněny koordinačně a spjaty s procesy
regulace a řízení pohybové činnosti.
Def: koordinaci lze chápat jako spolupůsobení CNS a
kosterního svalstva v průběhu pohybového cvičení.komplexní
předpoklady k výkonu , které umožňují učení a realizaci
pohybových dovedností a ovlivňují jejich projev.
Hierarchické uspořádání základních koordinačních
schpoností

Motorická            motor. Schop.         motor. schopnost
Učenlivost             řízení                 přizpůsobení a přestavby

Rychlostně koordinační              Vytrvalostně koordinační
schopnost                                         schopnost

Reakční                rytmická                  rovnováhová
schopnost           schopnost                    schopnost

Prostorová orientační           Kinestetická orientační
 schopnost                            schopnost

8.motorické dovednosti
Podstatou motorické dovednosti je účinné a účelné využívání
kapacit , jehož se dosahuje na základě zkušenosti a praxe.
Motorickou dovedností rozumíme učením získanou pohotovost
správně a účelně vykonat určitou činnost.
Motorické dovednosti jsou chápány jako výrazně koordinačně
podmíněné lidské činnosti osvojené v průběhu motorického
učení ,jsou považovány za výkonnostní předpoklady
spolupůsobící s pohybovou koordinací. Jejich názvy se většinou
odvozují od jednotlivých morotických/ sportovních/
činností.Vznik motorické dovednosti si představujeme jako
zformování systému integrujícího dílčí senzorické ,intelektové,a
motorické předpoklady k provedení jednotlivé pohybové
činnostinebo úzké skupiny činností, jako zdokonalení procesu
motorického řízení s ohledem na specifický úkol, umožňující
dokonalejší využívání motorických kapacit.Motor. dovednostiu
si člověk osvojuje v procesu motorického učení. Osvojování
probíhá ve třech fázích:
Kognitivní- učící se orientuje v úloze, hledá výhodnou strategii
Asociační- provádí v činnosti určité korekce,jimiž se tato
činnost stává více konzistentní
Automatizační fáze- umožňuje do značné míra automatickou
činnost a tím uvolnění centrálního mechanizmu pozornosti pro
jiné účely.

9.diagnostika motorické výkonnosti
diagnostický proces a jeho fáze.  Diagnostický zájem se
obvykle soustřeďuje na jeden z dvou parametrů ,či na oba.
- na stupeň osvojení pohybové dovednosti tj.jak daleko

postoupil učební proces a na stupeň míry zobecnění
pohybové dovednosti.  Při daignostice se postupně
prosazují techniky založené na kvalifikaci a to: -
posuzovací škály a motorické testy. Měření se provádí
prostřednictvím indikátorů nejčasťěji – rychlost či tempo
pohybu, počet chyb/ úspěchů/ některé parametry
prostorového průběhu činnosti, některé určení
pohybového průběhu/ přesnost,plynulost.
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10. kontrolní metody.
Pro řízení tréninku a stanovení optimálního zatížení je třeba mít
informace o tréninkové úrovni sportovce z toho plyne =>
nutnost sledování a diagnostikování neboli kontrolní metody.:
Ty jsou biomechanické,
psychologické,
sportovně lékařské,
standardizované posuzování techniky a taktiky.

Diagnostické metody se uplatňují: na počátku tréninkového
procesu ke zjištění výkonnostní úrovně sportovce  pro zařazení
do vhodné tréninkové skupiny/ výběr talentů/
- v průběhu tréninkového procesu jako nástroj průběžné

kontroly výkonnosti.
- – na konci tréninkového procesu k posuzování účinnosti

tréninkových prostředků a způsobu řízení.

Problém        záměr     technika        údaj           diagnostika

Formulace          volba          pozorování    interpretace
                                              Měření
                                              Testy

Diagnostický proces: techniky diagnostiky- zjištování diag.
Údajů:
- standardizované dotazníky a testy – uplatňují se

přizískávání identifikačních údajů o vyšetřované osobě,
při zjišťování všeobecné a sportovní anamnézy

- testové techniky – jednoduché motorické testy a testové
systémy představují nejtypičtější techniku diagnostiky.
Jako doplňující  se dosazují i testy fyziologické,
psychologiské a jiné.

- škálovací techniky – celíá řada motorických jevů není
přístupná měření či testování. Jejich částečnou
kvantifikaciumožňují postupy doložené na odborném
posuzování učiteli, trnéry, rozhodčími či jinými experty.
Výsledky jsou posuzování se vyjadřují ve škálových
bodech, tedy numericky a jsou zpracovány pořadovými
technikami matematické statistiky.

širokou použitelnost má prosté uspořádání do pořadí podle
narůstající kvantity

Uplatnění: diagnostická činnost by neměla být uzavřená,
poznatků vyvozených z diagnostických údajů integrovaných do
celkového nálezu je diagnoza  Pokud se diagnoza vztahuje
k budoucímu cíli, naznačuje pravděpodobný směr dalšího
vývoje, případně má-li přímo charakter predikce , hovoříme o
prognóze.
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11.sportovní výkon – projev specializovaných činností jedince
v uvědomělé činnosti , zaměřené na řešení pohybového
úkolu,který je vymezen pravidly daného sportovního odvětví
nebo disciplíny.

Při konstrukci struktury sportovního výkonu se vychází ze
systémového přístupu a platí, že sportovní výkon je
determinován určitým souborem faktorů, mezi než se řadí : -- -
oblast somatických faktorů,
- oblast osobnostních faktorů,
- faktorů techniky,
- faktorů taktiky a oblast kondičních faktorů.

Vnitřní/ osobnostní předpoklady se člení na:
Psychické předpoklady výkonu a chování
Taktické schopnosti
Koordinačně technické schopnosti a dovednosti
Kondiční/ energetické/ schopnosti
Konstituční vlastnosti

Sportovní výkon a jeho komponenty

                              Technika

               Koord. Sch.             Pohybové doved.

Psychika                                            Rámcové předpokl.
/motivace,emoce/                           /talent,zdraví/

                                     S V

Taktika                                             vnější podmínky
/senzo, takt.schop/                         /soutěž,materiál,trenér../

                                    Kondice

Vytrvalost       silová       maxim       rychlost   fexibilita
                         vytrv.        a rychlá
                                          síla

12. testování, testy testové systémy
Testy se mohou dělit na mnoho skupin, ale pro lepší orientaci
rozdělujeme testydo 3 základních:
1.Testy základní tělesné výkonnosti – zjišťuje se nepřímo
úroveň motorických schopností, které se uplatňujínejen
v tělesné výchově, nýbrž i ve veškeré fyzické práci. Testy této
skupiny obsahují jednoduché činnosti, jimiž se musí předcházet
složitější motorické učení. Snažíme se vybavit  tělocvičnou  a
sportovní technikou.
2.Testy tělocvičné a sportovní výkonnosti -  jsou zaměřeny
k zjištování připravenosti a schopnosti k tělocvičnýma
sportovním činnostem. Pro jednotlivé sporty jsou vypracovány
speciální testy.
3.Testy pohybového nadání – těmito testy se měří stupeň
snadnosti s jakou se jedinec učí nové pohybové dovednosti.
Obsahem jsou koordinačně složitější pohyby
Jednotlivé testy se sdružují do souborů testů.
Testování silových schopností – (sil. Schop. Je považována za
základní a rozhodující schopnost jedince, bez které se nemohou
projevit ostatní schopnosti. Vymezuje se jako schopnost
překonávat nebo udržovat vnější odpor nebo svalovou kontrakci
podle zadaného pohybového úkonu.)

Dignostikuje se terénními motorickými testy.
Statická síla- síla stisku ruky
-              výdrž ve shybu
Dynamická síla- skok dalekýsnožmo z místa
                            Shyby ve svisu
                            Sedy-lehy
Testování rychlostních schopností-
reakční rychlost -  zachycení padajícího předmětu
realizační rychlost - talířový tapping,, člunkové běhy,

Testování vytrvalostních schopností- zaměřuje se na
daignostiku aerobní vytrvalostní schopnosti
tenení motorické testy-
dlouhodobá vytrvalost- cooperuv běh
vytrvalostní člunkový běh
chůze

Testování obratnostních schopností –
rovnováha,
pohyblivost,
prostorová orientace
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13.kriteria kvality motorických testů- výběr položek musí co
nejobjektivněji odrážet vyšetřovanou činnost v celé jeho
šíři.obecně jsou formulovány čtyři požadavky na co
nejobjektivnější postižení vyšetřované oblasti
- testy musí zachycovat podstatné znaky posuzovaných

jevů
- musí jednoznačně  vyjadřovat posuzovaný jev
- s dostatečnou jemností musí rozlišovat mezi různými

úrovněmi posuzovaných jevů
- musí zahrnout veškeré podstatné formy vztahů

k posuzovanému jevu od extremně pozitivních po
extremně negativní

Posuzovací škály- představují celý trs různých metod a
postupů , jež se vždy opírají o subjektivní posouzení určitých
podnětů.předpokládá se , že se jedná o jevy které lze posuzovat
podle jediné dimenze nebo celkového dojmu, který sice může
být ovlivněn různými posuzovacími dimenzemi, ale jejich
vzájemné vztahy jsou relativně stálé.

Mezi posuzovací škály patří:
numerické škály,
grafické,
standardní,
kumulované,
s nucenou volbou

Chyby vznikající při posuzování:
Halo efekt,
logická chyba,
vliv známosti,
chyba centrální tendence,
chyba standardní,
časová chyba,
 chyba blízké asociace.
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