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Co je Biofeedback??

➢ Biofeedback (též BF nebo BFB - biologická zpětná vazba) jsou techniky, 

které umožňují sledování, kontrolu a přímou nebo nepřímou zpětnou 

vazbu pro řízení biologických funkcí v reálném čase. 

➢ Pomocí naměřených hodnot je možné:

• Popsat předpoklady chování těla v určitých situacích/ v klidu/ v zátěži

• Pomoci nastavit nové vzorce chování nebo výkonnost určitých tělesných pochodů 

nebo měřenou osobu naučit jak efektivně ovlivnit chování určitých částí těla.

➢ Měření a trénink BioFeedback je neinvazivní (sběr signálů z povrchu těla) a nemá žádné známé 

vedlejší účinky a indikace.



Co je Biofeedback??

➢ Měřit pomocí BioFeedback můžeme sledovat:

• Pohyb a jeho parametry

• Pozici jednotlivých končetin a částí těla vůči sobě

• Zrychlení pohybu, atd

• Teplotu vnitřních struktur těla, Teplotu kůže

• Galvanické napětí kůže (Vodivost nebo odpor kůže – GSR)

• Signály produkované mozkem - Elektroencefalogram (EEG)

• Dechovou činnost, Tepovou frekvenci

• Srdeční činnost, činnost cév/ tepen, Variabilitu srdečního rytmu

• Saturaci krve kyslíkem, v průběhu a po výkonu

• Napětí/ činnost svalů - Elektromyogram (EMG)



Tělesné struktury – Trochu jiný pohled

A. Oběhový systém, 

B. Svalový systém, 

C. Kosterní systém, 

D. Nervový systém, 

E. Endokrinní systém, 

F. Kožní a podkožní sys. 

G. Imunitní systém, 

H. Respirační systém, 

I. Trávící soustava,

J. Vylučovací systém, 

K. Reprodukční systém, 



Čím můžeme měřit biologické signály??



BioFeedback ve světě??

Použití BioFeedback stimulace u plavců a lyžařů – USA Olympic Team
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Sledování a analýza pohybu:

Xsens system



Činnost svalů a cévního aparátu:

Správná funkčnost a adaptabilita Disfunkce pohybového aparátu

nebo špatné prokrvení



Dechová a srdeční aktivita

Celková připravenost Deficit tréninku, disfunkce

svalového aparátu nebo

fasciálních struktur



Mozková činnost

Celková připravenost a schopnost 

zvládat přicházející podněty

Deficit přípravy nebo negativní 

reakce na vnější podněty

Nárůst výkonu

Relaxace po výkonu



Schopnost výkonové koordinace

Úroveň Koncentraci na výkon

Silový výkon č. 1

Silový výkon č. 2

Silový výkon č. 3



Analýza chování těla

Sledování mozkové aktivity, srdeční činnosti a dechové činnosti
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BFB diagnostika

Základní 
klidové 
měření

Diagnostika - tělesné, svalová 
stuktury, kompenzace, 
nerovnováhy, zranění

Měření mozkové 
aktivity při známých 

činnostechMěření při konkrétní 
činnosti

Měření při výkonu, max. výkonu

Měření 
schopnosti 
relaxace, 
uvolnění



Stimulace organismu pomocí BFB

Nastavení 
prvotního 

stimulačního 
vzoru

Klidová 
stimulace

Aktivní 
stimulace při 
sportovním 

výkonu

Korekce 
stimulačních 

vzorů

Hodnocení 
výsledků 
stimulace
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Aspekty vývoje pohybového aparátu

• Vývoj a schopnosti dítěte jsou mimo jiné vázány na neurologický 

a neuromotorický vývoj

• Členění jednotlivých období:

o 3 - 6 let – předškolní vzdělávání

o 6 - 9 let – školní docházka

o 9 - 12 let – I/ II stupeň

o 12 -15 let 

o 15 -18 let – střední škola

o 18 - 21 let – další vzdělávání

o 21- 25 - 27 let

10.-11.10. 2019 Seminář ČPTM

Zdroj: Reviews in the Neurosciences



Body machine – Tělo jako stroj

Stavba těla, předpoklady             Fyziologie, metabolika Síla, Dynamika, Výkon…



Jak pracuje lidský mozek

• Fyziologie mozku - spotřeba:

– představuje přibližně 2 % tělesné hmotnosti

– na jeho činnost jde až 20 % celkového množství spotřebované energie

– v mozku se nachází 15 – 20 % krve, kterou má člověk v oběhu

– zásoby glukózy, resp. cukru jsou v mozku cca na 2 minuty

– mozek spotřebuje asi 260 kalorií denně

• dvě třetiny energetického rozpočtu spotřebovávají nervové buňky 

ke své činnosti, 

• zbytek energie je využit k obnově a údržbě mozkových buněk.

– energetický příjem mozku je na rozdíl od jiných orgánů relativně 

konstantní.



Jak pracuje lidský mozek

• Fyziologie mozku – činnost a výkon:

– řídící a integrační orgán nervové soustavy člověka 

– řídí a kontroluje veškeré tělesné funkce:

• přijímá a interpretuje signály a vnější podněty

• činnost tělesných orgánů

• CNS, ANS

• vnímání a zpracování emocí

• kognitivní funkce



Jak pracuje lidský mozek

• Kognitivní funkce:

– souvisejí s procesem vnímání světa kolem nás 

a našeho následného jednání. 

– jsou nezbytné k zajištění myšlenkových procesů 

a vykonání jakéhokoli úkolu

– umožňují přizpůsobovat se neustále se měnícím 

podmínkám okolního prostředí. 

• například paměť, koncentrace, pozornost, řečové funkce, 

rychlost myšlení a porozumění informacím. 

• proces učení a adaptace

• schopnost reagovat na vnější podněty

• exekutivní funkce – schopnost plánovat, organizovat, řešení problémů, 

náhled a úsudek. 



Kognitivní systém

• Je rozdělen do několika oblastí, které se vzájemně prolínají 

a v podstatě jedna bez druhé nemůže správně fungovat:

– Prostorová orientace a vnímání

– Pozornost a koncentrace

– Způsob a rychlost zpracování informací 

– Motorické reakce (končetin) na různé typy podnětů

– Chování, jednání

– Exekutivní funkce jako např. plánování, organizování, řešení problémů, 

emocionální seberegulace

– Představivost 

– Vyjadřovací schopnosti, porozumění řeči a komunikace

– Paměť

– Řeč, mluva, jazyk, čtení, psaní, grafomotorika, počítání.



Jak pracuje lidský mozek

• Funkční orientace:

– 90-95% praváci 

– 65-75% leváci 

– Ambidextři

• Stranová dominance – ruce, nohy, oči

• Celková výkonnost závisí také na dominanci 

a funkčnosti pravé a levé hemisféry:

– 60%  dominance levé hemisféry

– 30% dominance pravé hemisféry

– 10% vyvážení levé a pravé hemisféry



Jak pracuje lidský mozek

• Stranová lateralita a výkonnost jednotlivých mozkových 

hemisfér také souvisí se:
– Stabilitou těla

– Pohybem končetin

– Koordinací pohybů

– Funkčností pohybového aparátu

– Zrakovým vnímání a vyhodnocováním

– Příjmem a vyhodnocováním signálů 

z jednotlivých receptorů

– Nastavení způsobů chování a rozhodování

– Psychickou stabilitou a vyrovnaností



Lidský mozek a pohyb

Zrak

Výkon pohybu

Rozhodování

Příjem informací o pohybu



Aspekty vývoje pohybového aparátu

• 5 pohybových dovedností, které ovlivňují atletický trénink:

o Dovednost, Rychlost, Flexibilita, Výkonnost, Síla

10.-11.10. 2019 Seminář ČPTM

Zdroj: Ivan Bayli, Dr. Richard Way, and Dr. Colin Higgs

Dívky Chlapci
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Jak pracuje lidský mozek

10.-11.10. 2019 Seminář ČPTM



Poruchy chování a učení

• Poruchy učení a chování vznikají na podkladě oslabení 

percepčních, kognitivních a motorických funkcí centrální 

nervové soustavy (CNS)

• Poruchy učení mohou mít společné ukazatele ve způsobu 

vnímání a vyhodnocení informací a výkonu některých činností

• Poruchy chování se dělí do několika skupin:

– ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

– ADD  (Attention Deficit Disorder)

– Hyperkinetická porucha

– Poruchy v oblasti Aspergerova spektra, atd..

10.-11.10. 2019 Seminář ČPTM



Poruchy chování a učení

• Poruchy chování:

– ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

• jejich reakce jsou rychlé, impulzivní a často zbrklé, 

• kvůli zbrklosti dělají často chyby a výkon pohybů je nepřesný,

• neumí svou energii dostatečně krotit,

• při podání vysokého výkonu nejsou schopni někdy správně odhadnout své limity,

• chybí jim reflexe času, 

• nedokáží se dlouho soustředit

• ADD  (Attention Deficit Disorder)

• porucha pozornosti bez hyperaktivity,

• snížena aktivita a schopnost rozhodování a řešení zadaných úkolů

• děti nají obtíže s řešením vztahů a konfliktů, hůře se vyrovnávají s případnými 

„traumaty“ – fyzickými i psychickými

10.-11.10. 2019 Seminář ČPTM



Poruchy chování a učení

• Vliv poruch učení a chování může mít svoje specifické 

projevy např. v oblasti:

– Prostorová orientace a vnímání

– Způsobu a rychlost zpracování informací 

– Představivost

– Motorických reakcí (končetin) na různé typy podnětů, především 

v oblasti jemné motoriky

– Exekutivní funkce jako např. plánování, organizování, řešení 

problémů, emocionální seberegulace

10.-11.10. 2019 Seminář ČPTM



Jak pracuje lidský mozek

– Mozkové struktury generují v každém místě

elektrické impulsy velmi nízké úrovně 

o různých frekvencích

– Mozek se snaží udržovat jakousi 

vnitřní stabilitu – koherenci

– Frekvence a výkonnost jednotlivých

částí mozku má určité zákonitosti

a vazby.

– Porušení zákonitostí, vazeb, 

výkonnosti mozkových center nebo 

chybné zásobení energií vede ke 

snížení celkové výkonnosti těla

10.-11.10. 2019 Seminář ČPTM

Zdroj: Adobe picture database



Co může ovlivnit sportovní výkon u dětí a mládeže

• Ukázka mozkové aktivity bez vlivu změn funkčnosti mozkových center

10.-11.10. 2019 Seminář ČPTM

Silná reakce na vnější podněty, špatná 

kontrola vykonávaných činností

Soustředění na výkon činnosti

– Soustředění/ dechová aktivita

Soustředění, dýchání, relaxovaný stav



Co může ovlivnit sportovní výkon u dětí a mládeže

• Ukázka mozkové aktivity – působení negativních akutních vlivů nebo změn 

ve funkčnosti a výkonnosti mozkových center

10.-11.10. 2019 Seminář ČPTM

Vyvážená ADHD Deprese Úzkost Migréna 

funkce

Zdroj: ISNR



Co souvisí s poruchami učení/ chování

• Poruchy učení a chování se také mohou projevovat:

– Poruchami koncentrace a pozornosti

– Hyperaktivitou

– Emoční labilitou, impulzivitou

– Poruchou koordinace v jemné i hrubé motorice

– Poruchami biorytmu - poruchy spánku, regenerace

– Zvýšenou unavitelností

– Snížením psychického i fyzického výkonu, 

– Psychosomatickými obtížemi

10.-11.10. 2019 Seminář ČPTM



Co je dobré vědět u sportovců s poruchami učení/ chování

– Typ poruchy nebo nedostatku

– Způsob případné kompenzace – léky/ bez medikace

– Další projevy ve vazbě na fyziologii těla (bolesti hlavy, migrény, dech, srdeční 

činnost, činnost trávící soustavy)

– Případné další vazby – stravovací omezení/ funkčnost trávícího ústrojí

• S projevy poruch učení a chování je možné pomocí vhodně vedeného tréninku 

a stimulace velmi dobře pracovat

• Výkon komplexních celotělových sportovních aktivit s vahou vlastního těla má 

velmi pozitivní vliv na aktivní stimulaci mozku a nervového systému stabilizaci 

projevů

• Při tréninku je vhodné správně pracovat s dechem a zapojovat obě mozkové 

hemisféry

10.-11.10. 2019 Seminář ČPTM



Obsah

1. BioFeedback - Principy a metody

2. Aplikace moderních medicínských metod v BioFeedback diagnostice a stimulaci

3. Sledování a hodnocení pohybového aparátu, výkonnosti kognitivních funkcí a působení zátěže a stresorů 

pomocí BioFeedback metod

– Aspekty vývoje pohybového aparátu a výkonnosti kognitivních funkcí pro různé 

věkové skupiny dětí a mládeže

– Vlivy poruch chování a učení při sportovním tréninku dětí a mládeže

– Působení současného životního stylu a stravovacích návyků dětí 

a mládeže na dosahování sportovní výkonosti
4. Použití poznatků NeuroKinetiky, NeuroFeedbacku a Kinematické analýzy pohybu při zlepšování sportovní 

výkonnosti

– Trochu jiný pohled na pohybové schopnosti dětí a mládeže

– Vliv změn přirozeného pohybového vývoje na aktuální sportovní výkonnost dětí, mládeže

– Působení stresorů a funkčních traumat pohybového aparátu při sportovní přípravě dětí a mládeže

5. Aplikace poznatků BioFeedback metod

– použití poznatků BioFeedback metod při sportovním a atletickém tréninku dětí a mládeže

BioFeedback10.-11.10. 2019 Seminář ČPTM



Vliv životního stylu na sportovní výkonnost

▪ Nedodržování denního rytmu

▪ Spánkový a regenerační cyklus

▪ Vliv vývojových disbalancí, poruchy učení, vzdělávání a chování

▪ Stravovací návyky a výživové nedostatky

▪ Nadměrné užívání špatně stravitelných cukrů a potravin, které tělo hůře 

metabolizuje

▪ Zvýšené zatížení jinými sportovními aktivitami, kroužky nebo vzdělávacím 

procesem

▪ Nevhodné použití „povolených stimulantů“ a doplňků stravy a „energie“

▪ Nadměrné a nevhodné použití IT technologií

▪ Atd..
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Vliv životního stylu na sportovní výkonnost
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Výkon fyzické aktivity – dítě s poruchou pozornosti

Dítě s poruchou pozornosti po požití energetického nápoje

Soustředění na výkon činnosti

– Dítě bez poruchy chová nebo učení

Soustředění, dýchání, relaxovaný stav

– Dítě bez poruchy chová nebo učení



Rizika negativních vlivů na sportovní výkonnost

Přímá rizika
▪ Průběh tréninku/ soustředěnost/ 

▪ Neschopnost učit se snadno novým 

věcem

▪ Zvýšený potenciál svalových přetížení 

a zranění

▪ Nebezpečí poranění kloubních spojení 

a vazivových částí

▪ Akutní stavy přetížení organismu

▪ Tetanie – forma svalových křecí

▪ Dechová nedostatečnost

▪ Psychická nepohoda

▪ Neschopnost regenerace

▪ Dechové obtíže a dechové arytmie

Nepřímá rizika
▪ Svalové disbalance a nedostatečnosti

▪ Snížená schopnost adaptace na zátěž

▪ Zhoršená schopnost regenerace a 

případné rekonvalescence

▪ Kolísání nervosvalového vývoje

▪ Kolísání růstového vývoje

▪ Kolísání výkonu

▪ Výpadky ve výkonech

▪ Stagnace výkonu

▪ Věkový posun výkonových vrcholů
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Co je to Neurokinetika

• Neurokinetika je nová věda, která se zabývá aplikací teorie řízení 

pohybových funkcí v návaznosti na neurologické vědy, kinesiologii , 

funkční anatomii a neuro-biomechaniku. 

• Neurokinetika pomáhá odhalovat chybné pohybové vzorce, lépe 

diagnostikovat příčiny nedostatků a navrhovat jejich nápravy 
(zda se jedná o centrum řízení pohybu v mozku, svalové disbalance, o chybnou činnost tělesných senzorů nebo 

vazby disfunkční podkožních struktur/ fascií) 

Každý jednotlivý pohyb je součástí pohybových aktivit, ale pohybová aktivita na rozdíl od izolovaného pohybu vyžaduje kompletní 

řízení pohybových funkcí a to včetně stability, rovnováhy, koordinace a vnímání okolního prostředí.

Grey Cook



Kinematická analýza pohybu

Zdroj: Xsens system



Jak náš mozek ovládá naše tělo

• Sensory a Motor Cortex - Senzorická a motorická mozková  

kůra:

– Senzorická a motorická část mozku:

• Přijímá zprávy z tělesných senzorů, 

• Ovládá specifické částí těla

– Určité části těla mají v mozku rozsáhlejší projekci než 

by odpovídalo jejich velikosti (jsou také lépe inervovány)

této projekci říkáme – tzv. motorický homunkulus.

Zdroj: Karina de Klerk



Jak náš mozek vidí naše tělo

Zdroj: Karina de Klerk, Google picture database 



Mozková aktivita při výkonu pohybových aktivit

©2017 by National Academy of Sciences

Úchop a podání věcí provádění jednoduchých pohybů

Pohyby ruky

Pohyby nohou

Komplexní pohyb

Vazba pohybů na oční kontakt provádění jednoduchých pohybů



Co může ovlivnit sportovní výkon u dětí a mládeže

▪ Funkční disbalance ve strukturální a svalové oblasti

▪ Vývojové disbalance, poruchy učení a vzdělávání

▪ Nerovnoměrnost neuromotorického vývoje 

▪ Nerovnoměrnost růstového vývoje ve vazbě na špatné zvládání zátěže a stresorů

▪ Zvýšené zatížení jinými sportovními aktivitami, kroužky nebo vzdělávacím procesem

▪ Stravovací návyky a výživové nedostatky

10.-11.10. 2019 Seminář ČPTM

Vyvážená ADHD Deprese Úzkost Migréna 

funkce



Odezva mozkové činnosti na pohybovou aktivitu

10.-11.10. 2019 Seminář ČPTM

Stoj – na obou nohách

Zvednutí z kleku 

BEZ opory

Pohybová aktivita

První opakování       Druhé opakování

Levá Končetina Pravá Končetina

První opakování       Druhé opakování



Odezva mozkové činnosti na pohybovou aktivitu
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Učení nové 

pohybové aktivity

Pohybová aktivita

První opakování       Druhé opakování

Levá Končetina Pravá Končetina

První opakování       Druhé opakování

Učení nové 

pohybové aktivity

– dítě s ADHD
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Trochu jiný pohled na růst a dospívání dětí a mládeže

• Závislost různého druhu stimulace na schopnosti podat výkon
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Studie publikovaná v British Journal of Sports Medicine vol 25/4 pro generaci Y – narození po 1982

Komplexní pohybový trénink v dětství a dospívání

Komplexní pohybový trénink v dospívání

Nedostatek pohybu v době vývoje

Převládá aerobní trénink
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https://www.researchgate.net/publication/journal/0306-3674_British_Journal_of_Sports_Medicine


Aspekty vývoje pohybového aparátu

• 5 pohybových dovedností, které ovlivňují atletický trénink:

o Dovednost, Rychlost, Flexibilita, Výkonnost, Síla

10.-11.10. 2019 Seminář ČPTM

Zdroj: Ivan Bayli, Dr. Richard Way, and Dr. Colin Higgs

Dívky Chlapci



Trochu jiný pohled na růst a dospívání dětí a mládeže

• 5 kategorií pohybových dovedností, které ovlivňují atletický trénink:

o Dovednost – obvykle se trénuje mezi 5 -12 rokem; 

▪ vrchol u dívek je 8-11 let, vrchol u chlapců je 8-11 let. 

▪ Dovednostní trénink se nesmí v útlém věku nikdy přerušit. 

▪ Po 12 roku života začíná být dovednostní trénink obtížnější. 

▪ Základní pohybové dovednosti by proto měly u dívek být vybudovány do 11 roku, u chlapců do 12 roku 

života. 

o Rychlost – trénink rychlosti je možné provádět ve 2 „oknech“. První okno vždy souvisí se 

správným neuromotorickým vývojem.

▪ u dívek jsou obvykle tréninková okna mezi 6 – 8 rokem a následně 11 – 13 rokem; 

▪ u chlapců jsou tréninková okna 7 – 9 let a následně 14 – 16 let; 

10.-11.10. 2019 Seminář ČPTM



5 kategorií pohybových dovedností, které ovlivňují atletický trénink:

o Flexibilita – trénink flexibility je vhodné směřovat do období před zrychlením růstu 

(obvykle ve věku 9 – 12 let)

o Výkonnost – Celková výkonnost souvisí nejen s tělesným vývojem, ale též s kapacitou 

plic a schopností využít kyslík a další zásobní látky.

▪ Množství kyslíku, které je možné při cvičení spotřebovat, se přirozeně zvyšuje ve věku 8 - 15 

let u chlapců o 150% a u dívek o 80%. 

▪ Období, kdy je sportovec na trénink nejcitlivější, je na počátku období fyzického růstu. 

▪ Chlapci vykazují zvýšení kapacity plic obvykle v období těsně po jejich největším růstovém 

skoku – zvýšení tělesné výšky (Peak Height Velocity; PHV). Toto okno obvykle trvá od 

přibližně od 16 do 18 roků.

▪ Vrchol rozvoje kapacity plic u dívek je obvykle kolem 14 roku, s menším a stabilním nárůstem 

až do 16 roku věku. 

▪ Poslední výzkumy zjistily, že pokud se začalo s tréninkem rok před PHV a dále se v tréninku 

pokračovalo, byla kapacita plic u trénovaných osob účinně zvýšena nad normu přisuzovanou 

věku a růstu.
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5 kategorií pohybových dovedností, které ovlivňují atletický trénink:

o Síla – Děti jsou schopné přirozeně zvyšovat svoji relativní sílu (váže se k jejich tělesné 

hmotnosti) vždy v období před růstovým skokem. Rozvoj síly a jejího využítí souvisí s 

růstem a neuromotorickým vývojem a to až do doby ukončení vývoje. 

▪ U dívek začíná optimální okno trénovatelnosti na začátku období menstruace. 

▪ U chlapců je optimální doba 12 až 18 měsíců po růstovém vrcholu.
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Negativní vlivy v období růstu x sportovní trénink

– Nerovnoměrný růst kostí a svalů – skokově obvykle v období tréninkové pauzy

– Celková stavba těla, 

– Nevyvážená funkčnost a výkonnost jednotlivých orgánů

– Fyziologické vazby související s nerovnoměrným růstem 

a disbalancemi pohybového aparátu

– Nerovnoměrná komunikace Mozek x svaly

– Nevyvážená funkčnost mozkových center

– Poruchy učení a vzdělávání

– Nevyváženost hormonálních vazeb

Díky plasticitě, schopnosti adaptace a správné stimulaci můžeme významně 

ovlivnit chování a výkonnost budoucích sportovců. 

Plasticita mozku a organismu je největší cca do 12 let věku

•
10.-11.10. 2019 Seminář ČPTM

Zdroj: British Journal of Sports Medicine vol 25/4

https://www.researchgate.net/publication/journal/0306-3674_British_Journal_of_Sports_Medicine
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Vliv stresorů u dětí a mládeže

• Stresory mohou mít různou příčinu:

– škola, neúspěchy, přehnané očekávání,

– domácí prostředí, vliv okolí, šikana

– chybějící pravidla a řád

– negativní prožitky a emoce, nedostatek pozitivních emocí

– vliv informačního toku, negativních podnětů a působení  IT technologií

• Stresory mají v závislosti na věku u dětí a mládeže odlišnou fyziologickou 

reakci než u dospělých

• Stresory sice spouští činnost ANS, ale ne čistě na podkladě Fight/ Flight/ 

Freez reakce
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Vliv stresorů u dětí a mládeže

• Limbický systém – řídí naše chování spojené 

s emocemi, obavami, strachem a bojem o život

– Thalamus - přenáší informace z našich smyslů

– Amygdala - určuje směr naši pozornosti, soustředí 

se na potenciální (skutečné i virtuální) hrozby 

a reaguje na emoce.

– Hippokampus - vzpomínky a zkušenosti

– Hypotalamus - uvolňuje hormony v reakci na emoce 

a vytváří jakousi formu paměťové stopy pro její 

snadnější vyvolání a dlouhodobější uschování

10.-11.10. 2019 Seminář ČPTM
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Vliv stresorů u dětí a mládeže

• Prvotním projevem působení stresu u dětí mohou být problémy s usínáním, bolestmi 

hlavy nebo břicha, zhoršeným dýcháním.

• Stres u dětí má vliv především na činnost metabolického a fyziologického systému. 

Může ovlivnit:

– Trávící a vylučovací systém

– Spánkový cyklus a vyvolat obtíže s regenerací

– Činnost vnitřních orgánů

– Kardiovaskulární nebo respirační systém

– Psychiku a rozvoj duševního zdraví

• U dětí v útlém věku 1 – 5 let může docházet vlivem stresu k redukci/ snížení 

množství proteinu zvaný GABAA. Jeho nedostatek ovlivňuje činnost nervových buněk 

a může následně ovlivnit fungování srdce, plic, ledvin nebo močového měchýře.
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Co se stresory a jejich projevy 

• Fyziologické projevy stresorů – schopnost zvládnout situaci:
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Příprava na střelbu Sledování cíle/ míření Spuštění, výstřel



Co se stresory a jejich projevy 

• Fyziologické projevy stresorů – NEschopnost zvládnout situaci:
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Příprava na střelbu - závada Snaha o odstranění závady Výstřel po dstranění závady, kontrola zásahu
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výkonnosti

– Trochu jiný pohled na pohybové schopnosti dětí a mládeže

– Vliv změn přirozeného pohybového vývoje na aktuální sportovní výkonnost dětí, mládeže

– Působení stresorů a funkčních traumat pohybového aparátu při sportovní přípravě dětí a mládeže

5. Aplikace poznatků BioFeedback metod

– použití poznatků BioFeedback metod při sportovním a atletickém 

tréninku dětí a mládeže
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Aplikace poznatků BioFeedback metod

při sportovním a atletickém tréninku dětí a mládeže

• Trénink co nejvíce zaměřit na formu přirozeného pohybu

• V průběhu tréninku postupovat od separovaných ke komplexním pohybům 

(končetiny, části těla, horní/ dolní polovina těla, atd..)

• Co nejvíce využívat celotělové pohybové aktivity

• Použít při tréninku řadu různých podnětů a vjemů (doteky, chytání,..)

• Trénovat koordinaci oko/ ruka/ ostatní části těla (včetně úchopů prsty)

• Aplikovat jak formy fyzického i kognitivního tréninku

• Střídat typy tréninkových podnětů

• Nezapomínat na řízený trénink stability, mrštnosti a koordinace

• Jednotlivým částem tréninkových jednotek dávat řád a časový rámec 
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Kognitivní trénink Fyzický trénink

Sociální 

interakce

Neuro-

kognitivní 

trénink

Práce se 

stresem

Kognitivní 

hry

Relaxace 

svalů

Vizualizace 

pohybu

Základní 

pohybové 

dovednosti

Pohybové 

aktivity, 

mrštnost a 

koordinace

Odpočinek 

regenerace

Stabilita a 

rovnováha

Svalová 

výkonnost 

a 

koordinace

Tělesná  

síla a její 

kontrola

Aplikace poznatků BioFeedback metod

při sportovním a atletickém tréninku dětí a mládeže
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Zdroj: British Journal of Sports Medicine vol 25/4

https://www.researchgate.net/publication/journal/0306-3674_British_Journal_of_Sports_Medicine
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