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CO NABÍZÍME

 ■ V rámci našich služeb nabízíme komplexní diagnostiku pohy-
bového systému pro efektivní řízení tréninku. Součástí testo-
vání je funkční hodnocení kondiční připravenosti na základě 
stavu svalového aparátu, ‚úrovně silových předpokladů, 2D 
i 3D analýzy pohybových činností a hodnocení funkčního 
stavu pohybového aparátu (diagnostika a prevence funkčních 
poruch).

 ■ Analýza tělesného složení,
 ■ hodnocení posturální stability,
 ■ hodnocení explozivní síly,
 ■ hodnocení izokinetické síly,
 ■ hodnocení funkční zátěžové diagnostiky (spiroergometrie),
 ■ analýza pohybových činností 2D a 3D,
 ■ kineziologický rozbor (svalová zkrácení/oslabení, flexibilita),
 ■ klienty pracoviště jsou nejenom sportovci a trenéři, ale i jedinci 

bez pravidelného pohybového tréninku, kteří chtějí stanovit 
a ověřit svou pohybovou připravenost,

 ■ pracoviště realizuje své služby také u specifických skupin,
 ■ populace (senioři, zdravotně oslabení jedinci).

CO UMÍME

 ■ Objektivizace a determinace lidského pohybu a lidské moto-
riky,

 ■ diagnostika trénovanosti a sportovního výkonu,
 ■ problematika pohybové motoriky člověka z pohledu kinantro-

pologických aspektů,
 ■ výzkum motorického projevu člověka (vnější projev) a vnitřní 

odezvy lidského organizmu (vnitřní příčiny) v širokém spek-
tru sportovních činností (výkonnostně orientovaná pohybová 
zdatnost) a zdravotně preventivních aspektů (zdravotně orien-
tovaná pohybová zdatnost),

 ■ hodnocení stavu trénovanosti jako důsledku aplikovaných 
pohybových aktivit,

 ■ posuzování tělesného složení,
 ■ hodnocení aerobních i anaerobních předpokladů,
 ■ hodnocení pohybového režimu,
 ■ zpracování a návrhy intervenčních pohybových programů.
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JSTE VRCHOLOVÝ, REKREAČNÍ 
NEBO ZAČÍNAJÍCÍ SPORTOVEC?



PARTNEŘI PRACOVIŠTĚ STÁVAJÍCÍ 
A POTENCIÁLNÍ

 ■ Sportovní svazy (fotbal, lyžování, tenis, volejbal, triatlon, atle-
tika, bojové sporty atd.),

 ■ sportovní kluby (Sparta Praha, Slavia Praha, Liberec, Golfová 
Akademie Skopový, atd.),

 ■ školy a státní organizace,
 ■ firmy (EXXON Mobile atd.),
 ■ rekreační sportovci.

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ

Laboratoř sportovní motoriky je profesionální badatelské pracovi-
ště, které má vysoký podíl na výuce v pregraduálním i doktorském 
studiu a je řešitelem významných grantových úkolů jak s tuzem-
skou, tak i mezinárodní působností. Významnou součástí činnosti 
pracoviště je vědecký servis vrcholovým i rekreačním sportovcům 
v oblasti návrhu a řízení pohybového tréninku.

PŘÍKLADY VÝSTUPŮ

Výzkumné zprávy, vědecké a odborné články, individuální proto-
koly s doporučením pro trénink.
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