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      TÉMATICKÝ PLÁN 
 

Předmět: Teorie a didaktika atletiky II.  (Status B) 

Zkratka předmětu: KTS/TDA2 

Počet kreditů: 1 

Studium: Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělání, Tělesná výchova a sport  

(jednooborová), Tělesná výchova a sport (dvouoborová) 

Ročník: 1.       Semestr: letní 

Rozsah výuky: 0+1      Ukončení výuky: zápočet 

Vyučující: Mgr. Petr Bahenský  

 

Cíl předmětu: 

Rozvoj pohybových schopností a dovedností v atletice. Technika a didaktika krátkých překážek, 

skoku do výšky, vrhu koulí a hodu diskem. Základní biomechanické principy vybraných atletických 

disciplín. 

Požadavky na studenta: 

100%  aktivní účast ve výuce, splnit limity určených atletických disciplín.  

Obsah výuky 

1. Seznámení s učivem, technika a metodika nácviku překážkového běhu. 

2. Technika a metodika nácviku překážkového běhu a skoku do výšky, rozvoj vytrvalosti. 

3. Technika a metodika nácviku skoku do výšky, rozvoj rychlosti. 

4. Technika a metodika nácviku hodu diskem, rozvoj rychlosti. 

5. Technika a metodika nácviku překážkového běhu, rozvoj vytrvalosti. 

6. Technika a metodika nácviku vrhu koulí, rozvoj vytrvalosti. 

7. Technika a metodika nácviku vrhu koulí, rozvoj rychlosti. 

8. Technika a metodika nácviku hodu diskem, rozvoj rychlosti. 

9. Technika a metodika nácviku překážkového běhu, informace o technice kladiva. 

10. Technika a metodika nácviku vrhu koulí, rozvoj vytrvalosti. 

11. Technika a metodika nácviku skoku do výšky, informace chůze. 

12. Technika a metodika nácviku hodu diskem. 

13. Trénink na plnění zápočtových požadavků. 

14. Plnění zápočtových požadavků. 

 

Zápočtové požadavky - výkonnostní: 

                                               M                                                         Ž 

110 m př.                            22,5 s                              100 m př.      21,5 s 

vrh koulí       (7,26 kg)            8 m                                 (4 kg)           7 m   (možnost volby hmotnosti náčiní) 

                        (5 kg)            10 m                                 (3 kg)           8 m    

hod diskem                           22 m                                                    18 m 

skok  do výšky                    145 cm                                                120 cm    

U technických disciplín je společně s výkonem hodnocena technika. 
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