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Abstrakt 

 

Název bakalářské práce: Srovnání zdatnosti žáků 8. třídy ZŠ v rámci sportovní a 

nesportovní třídy 

Zpracovala: Adéla Vélová 

Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D.  

Cíle práce: Cílem mé práce bylo zjistit úrovně zdatnosti žáků, kteří navštěvují 

sportovní třídu se zaměřením na atletickou přípravu a na třídu, která absolvuje pouze 

standardní hodiny tělesné výchovy. Jednalo se o žáky osmých tříd studujících na 

základní škole, konkrétně tedy o věkovou kategorii 13 a 14 let. Zjištěné výsledky byly 

zároveň komparovány s výsledky naměřenými před 25 lety u sportovní třídy na jiné 

základní škole.  

Metodika práce:  Jako hlavní metodu jsem použila praktické testování žáků pomocí 

testové baterie UNIFITTEST (6-60). Pro bakalářskou práci jsem si vybrala 

z UNIFITTESTu  čtyři motorické testy - skok daleký z místa, leh-sed opakovaně po 

dobu 60 vteřin, vytrvalostní běh po dobu 12 minut a člunkový běh 4x10 metrů. Všechna 

naměřená data byla porovnána s normami UNIFITTESTu pro jednotlivé věkové 

kategorie. Součástí práce bylo krátké nestandardizované dotazníkové šetření, kde došlo 

ke zjištění názorů žáků na pohybové aktivity.  

Výsledky práce: Ve všech čtyřech motorických testech dosáhli jak žáci, tak i žákyně 

sportovní třídy lepších výsledků, než žáci a žákyně nesportovní třídy. Sportovní třída 

dosahovala ve většině případů nadprůměrných výsledků, nejhorší jejich hodnocení bylo 

průměrné. Oproti tomu nesportovní třída se pohybovala většinou na hodnocení 

podprůměrný, nebo dokonce výrazně podprůměrný, ale některé výkony byly i 

průměrné. Druhá komparace se povedla u tří ze čtyř testů, protože test leh-sed 

opakovaně měl odlišnou metodiku, proto nemohlo dojít k úplnému porovnání, což jsem 

si uvědomila až při zpracování výsledků. 

Klíčová slova: testování, atletika, žáci, dívky, chlapci, sportovní třída, nesportovní 

třída, motorické testy, UNIFITTEST, skok daleký, leh-sed, člunkový běh 4x10 metrů, 

běh po dobu 12 minut. 
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Abstract 

 

Title of the Bachelor’s Thesis: Comparison of Physical Fitness in 8th Grade Primary 

School Pupils Attending Sports and Regular Classes 

Author: Adéla Vélová 

Thesis supervisor: PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D.  

Aim of the Thesis: The aim of my thesis is to determine the physical fitness of pupils 

attending a sports class aimed at athletics and pupils attending a regular class with 

standard physical education. I concentrate on pupils in 8th grade of primary school 

(ages 13 to 14). The thesis compares data with the results obtained in a sports class at a 

different primary school 25 years ago.  

Methodology: The main method involves practical testing of pupils by UNIFITTEST 

(6-60) test battery composed of various motor tests. For the purpose of my Bachelor’s 

thesis, I chose four motor tests – standing broad jump, repeated sit-ups in 60 seconds, 

12-minute run and a 4x10m shuttle run. All the measured data are compared with 

UNIFITTEST standards for individual age categories. The thesis also contains a short 

questionnaire survey identifying the pupils’ opinion on physical activity.  

Results: The pupils attending the sports class achieved better results in all four motor 

tests than the pupils going to the regular class. The pupils in the sports class mostly 

achieved above-average results; their worst ranking was average. On the other hand, the 

pupils in the regular class achieved below-average or even significantly below-average 

results. There were also some average performances. During the second comparison, 

there was a small issue with one of the tests (repeated sit-ups) because the test period 

was not the same as my measurement. Therefore it was not possible to compare the data 

precisely.  

Keywords: testing, athletics, pupils, girls, boys, sports class, regular class, motor tests, 

UNIFITTEST, broad jump, sit-up, shuttle run, 12-minute run 

 



7 

 

OBSAH 
 

1 ÚVOD ........................................................................................................................ 9 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA .............................................................................. 11 

2.1 Způsoby zjišťování úrovně zdatnosti žáků staršího školního věku .............. 11    

2.2 Základní charakteristika staršího školního věku .......................................... 15 

2.2.1 Tělesný vývoj .............................................................................. 15 

2.2.2 Psychický vývoj ........................................................................... 16 

2.2.3 Motorický vývoj .......................................................................... 17 

2.3 Tělesná výchova žáků na 2. stupni ZŠ ........................................................ 17 

2.3.1 Školní tělesná výchova ................................................................. 17 

2.3.2 Cíle TV ........................................................................................ 18 

2.3.3 Učivo TV  .................................................................................... 20 

2.3.4 Vyučovací jednotka TV ............................................................... 21 

2.4 Atletická příprava dětí (13-14 let) ............................................................... 23 

2.5 Stručný přehled problematiky pohybových schopností ............................... 24 

2.5.1 Rychlostní schopnosti ................................................................   25 

2.5.2 Silové schopnosti ......................................................................... 26 

2.5.3 Vytrvalostní schopnosti ................................................................ 27   

3 VÝZKUMNÁ ČÁST ................................................................................................ 29 

3.1 Cíle práce ................................................................................................... 29 

3.2 Úkoly práce ................................................................................................ 29   

3.3 Stanovení výzkumných otázek ................................................................... 29 

3.4 Organizace práce ........................................................................................ 30 

3.5 Metodika práce ........................................................................................... 31 

3.5.1 Přehled vybraných motorických testů (UNIFITEST podle Měkoty a 

Kováře, 2002) ....................................................................................... 31 

3.5.1.1 Skok daleký z místa odrazem snožmo ............................ 32 

3.5.1.2 Leh-sed opakovaně ........................................................ 32 

3.5.1.3 Člunkový běh 4x10m ..................................................... 33 

3.5.1.4 Běh po dobu 12 minut (Cooperův běh)........................... 34 

3.6 Charakteristika sledovaného souboru .......................................................... 35 

3.6.1 Základní charakteristika sledované školy ..................................... 35 

3.7 Statistické zpracování dat ........................................................................... 38 



8 

 

4 VÝSLEDKOVÁ ČÁST A DISKUZE ....................................................................... 39 

4.1 Hodnocení úrovně zdatnosti pomocí vybraných testů ve sportovní a 

nesportovní třídě .............................................................................................. 39 

4.1.1 Hodnocení zdatnosti pomocí skoku dalekého z místa snožmo ...... 39  

4.1.2 Hodnocení zdatnosti pomocí leh-sedů opakovaně......................... 43 

4.1.3 Hodnocení zdatnosti pomocí člunkového běhu 4x10m ................. 46   

4.1.4 Hodnocení zdatnosti pomocí běhu po dobu 12 minut.................... 50 

4.2 Komparace úrovně zdatnosti pomocí vybraných testů ve sportovní a 

nesportovní třídě .............................................................................................. 53 

4.3 Zjištění názorů dětí k atletice, tělesné výchově, pohybové aktivitě .............. 57 

4.4 Souhrnné zhodnocení výsledkové část ........................................................ 59 

5 ZÁVĚR .................................................................................................................... 61 

SEZNAM GRAFŮ, TABULEK A OBRÁZKŮ ........................................................... 63 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY .......................................................................... 65 

PŘÍLOHOVÁ ČÁST ................................................................................................... 69 

 

 

 

 



9 

1 ÚVOD 

Pohyb je nedílnou součástí každodenního života, i když to v dnešní době už  tak nemusí 

vypadat. Dříve to bylo úplně jiné. Děti pobíhaly do večera venku, než byla tma a 

musely jít domů. Hrály různé hry a jen tak se bavily. Bylo jim jedno s kým, hlavně když 

byla zábava. 

Dnes je tomu trochu jinak. Děti mají zálibu v počítačích a ve sledování televize. 

S ostatními si povídají přes sociální sítě a chybí jim často osobní kontakt. Radši budou 

sedět doma a povídat si s kamarády přes telefon nebo počítač, než by šly s nimi ven a 

hrály si. Lenost a pohodlnost často vyhrává nad sportem. Což je špatné, ale snad to bude 

v budoucnu lepší. Co se týká škol, je pohyb v rámci hodin tělesné výchovy pro mnohé 

děti nutné zlo a berou to jako hodiny, ze kterých se dá snadno vyvléknout. Dalším 

problém je dospívání, které bylo vždy komplikované a teď je to možná ještě horší. 

S tímto vším je často spojená postupně zvyšující se obezita a nadváha, která se 

projevuje i u dětí. Tento počet v posledních letech velice narostl a to především 

 nedostatkem pohybu a zdravé stravy. Když se na tuto problematiku podíváme do 

dlouhodobých statistik zjistíme, že se stále zvyšuje počet dětí v České republice, které 

trpí nadváhou a obezitou. Často se rodiče domnívají, že z toho jejich děti vyrostou, ale 

není tomu vždy tak. Kromě nadváhy hrozí velké riziko, že se u nich může projevit 

cukrovka II.typu a kardiovaskulární onemocnění už ve velmi nízkém věku.  

Cílem bakalářské práce bylo zjistit úroveň zdatnosti žáků, kteří navštěvují sportovní 

třídu se zaměřením na atletickou přípravu a na třídu, která absolvuje pouze standardní 

hodiny tělesné výchovy. Jednalo se o žáky osmých tříd studujících na základní škole, o 

věkovou kategorii 13 a 14 let. Doplněné dále o komparaci výsledků, které byly 

naměřeny před 25 lety ve sportovní třídě na jiné základní škole.  

Před nástupem do sportovní třídy musí žáci podstoupit výběrové talentové zkoušky. 

Základem výběrového řízení je testová baterie, která se skládá z pěti obecných a 

speciálních testů. Díky výsledkům mohou určit, kdo je schopen studia ve výběrové 

třídě. 

Pro zkoumání této problematiky jsem zvolila testovou baterii UNIFITTEST (6-60), 

která obsahuje motorické testy. Každý test je zaměřen na jinou pohybovou dovednost. 

Tato baterie je rozdělena i podle věkových kategorií a na pohlaví. V mém testování 
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jsem využila následující čtyři motorické testy – skok daleký z místa snožmo, opakovaně 

leh-sedy po dobu 60 vteřin, člunkový běh 4x10 metrů a běh po dobu 12 minut neboli 

Cooperův běh. 

Kromě tohoto testování jsem využila i nestandardizované dotazníky, které žáci vyplnili 

v obou třídách. Pro každou třídu jsem zvolila jiný typ dotazníku. Ve sportovní třídě 

jsem se zaměřila na atletiku, naopak ve druhé nesportovní třídě jsem se věnovala výuce 

tělesné výchovy.  

Všechna naměřená data jsem porovnala s danými normami pro danou věkovou 

kategorii, abych zjistila, jaké jsou rozdíly mezi třídou sportovní a nesportovní 

v jednotlivých testech. Chtěla jsem se přesvědčit, zda skutečně platí, že sportovní třída 

s atletickou přípravou vykazuje ve všech čtyřech testech lepší výsledky než nesportovní 

třída.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Způsoby zjišťování úrovně zdatnosti žáků staršího školního 

věku 

Kromě UNIFITTESTU (6-60) se dají použít i jiné testové baterie na zjištění fyzické 

zdatnosti.  Mezi ty nejpoužívanější baterie se řadí  FITNESSGRAM, EUROFIT test 

nebo Iowa-Brace test. Tyto testy se využívají po celém světě. Chtěla bych se blíže 

věnovat FITNESSGRAMU používaného zejména ve Spojených státech.  

 

FITNESSGRAM 

Institut Cooper v roce 1982 přišel s novým programem, který měl pomoci školám 

s tělesnou výchovou. Program dostal označení FITNESSGRAM a měl jednotlivé školy 

informovat o zdraví dětí a posoudit jejich zdravotní způsobilost. Žáci by měli díky tomu 

pochopit, jaký je vztah mezi úrovní zdatnosti a jejich zdravím. Stručnější charakteristika 

je na následujícím odkaze: 

HTTP://WWW.COOPERINSTITUTE.ORG/FITNESSGRAM.  

 

Prezidentova výzva (The President's Challenge) 

Tento program je určený pro děti v USA, které navštěvují základní školu. Počátek 

tohoto programu týkající se tělesné zdatnosti byl zachycen v roce 1966 a prošel řadou 

změn. V roce 2003 vznikla nová forma tohoto testu, která vystupuje i pod novým 

názvem – The Presidential Youth Fitness Program (Fitness pro mládež). Hodnotí se 

podle testu FITNESSGRAM a je doplněn o měření tělesného tuku a tělesné hmotnosti. 

Stručnější popis je k dispozici na tomto odkaze: 

HTTPS://WWW.TOPENDSPORTS.COM/TESTING/PRESIDENTS-CHALLENGE.HTM.  

 

 

 

 

http://www.cooperinstitute.org/fitnessgram
https://www.topendsports.com/testing/presidents-challenge.htm
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Mezinárodní test tělesné zdatnosti (International Physical Fitness Test ) 

Americká sportovní akademie společně s Nejvyšší radou pro mládež a sport vytvořila 

pro národy arabského světa vlastní mezinárodní test tělesné zdatnosti. Test byl určen 

pro mládež ve věku 9 až 19 let. Baterie měla za úkol zjistit úroveň základních složek 

fyzické zdatnosti a součástí baterie byly testy na rychlost, sílu, flexibilitu a vytrvalost. 

V roce 1977 se baterie skládala z běhu na 50 m, běhu na 1000 m, skoku dalekého 

z místa, stisku ruky, leh-sedů opakovaně po dobu 30 vteřin, shybů, člunkového běhu 

4x10 m a předklonu trupu. Během let prošel určitými obměnami. Podrobnější popis 

najdete na přiloženém odkaze: HTTP://THESPORTJOURNAL.ORG/ARTICLE/INTERNATIONAL-

PHYSICAL-FITNESS-TEST/.  

 

V českých podmínkách se této problematice věnuje kniha od Karla Frömela (1987) 

„Efektivita výchovně vzdělávacího procesu v tělesné výchově“, dále od Kostky a 

Svobody (1985) „Tělesná výchova v systému výchovy a vzdělávání na školách všech 

stupňů“. Za zmínku stojí i publikace od Miroslava Kopeckého, např. kniha „Úvod do 

výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu“ (2012).  U našich sousedů na Slovensku 

se tímto problémem zabývala publikace od Romana Moravce a kol. (2002) „Eurofit. 

Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť školskej populácie na Slovensku“. 

Dále také Červinkova studie (2015) poukazuje na porovnání sportovní a nesportovní 

třídy v českých podmínkách. Jeho článek nese název „Pohled na zdatnost českých dětí 

prismatem analýzy výsledků vybraných motorických testů ZŠ Englišova v Opavě“. 

Zabývá se problematikou poklesu výkonnosti dětí navštěvující základní školy v České 

republice. Slouží mu k tomu analýza dlouholetých výsledků testů, které provádí 

základní škola Englišova v Opavě ve svých sportovních třídách.  

Z této studie vyplývá, že od roku 1992 až do roku 2002 došlo u 14letých chlapců 

k poklesu výkonnosti hlavně u běhu po dobu 12 minut a skoku dalekého z místa 

snožmo. Stagnovaly výkony v testech leh-sed opakovaně a člunkový běh 4x10 m. 

V následujícím grafu č. 1 se můžete podívat na detailní pokles výkonnosti v rámci běhu 

po dobu 12 minut. Tento graf zaznamenává jednotlivé věkové kategorie chlapců od 12 

až po 16 let.  

 

http://thesportjournal.org/article/international-physical-fitness-test/
http://thesportjournal.org/article/international-physical-fitness-test/
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Graf č. 1 - Výsledky testu běhu po dobu 12 min  – průměry chlapci (12-16 let), 

                 (podle studie Červinky, 2015)  

 

 

 

Studie dále poukazuje, že v rámci 10 let došlo u 14letých dívek k poklesu u 

vytrvalostního testu, tedy běhu po dobu 12 minut. U ostatních testů byly už minimální 

rozdíly. V přiloženém grafu č. 2 můžeme pozorněji zjistit, jaké změny se udály během 

let u dívek v rámci vytrvalostního testu. Jsou zde vidět změny v rámci pěti věkových 

kategorií stejně jako u chlapců.  

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

Graf č. 2 - Výsledky testu běhu po dobu 12 min  – průměry dívky (12-16 let), 

                 (podle studie Červinky, 2015)  

 

 

 

Jednoznačně největší pokles výkonnosti je u běhu po dobu 12 minut napříč všemi 

věkovými kategoriemi u obou pohlaví.  

Dále bylo zjištěno, že jsou mezi jednotlivými testy značné odlišnosti. Týká se to rozdílu 

mezi testy vytrvalosti a síly a rychlostními testy, kde je náhlá změna směru. Poslední 

odlišností jsou síly břišních svalů a výbušné síly dolních končetin.  
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2.2 Základní charakteristika staršího školního věku 

Kučera, Dylevský a kol. (1997) určují začátek staršího školního věku od 12ti let života a 

konec by měl nastat tehdy, kdy jedinec ukončí povinnou školní docházku. Prolíná se to 

volně s dalším obdobím, což je doba, která má více označení, např. dorostenecký věk, 

mladiství, adolescence či druhá pubertální fáze.   

Podle Dovalila a kol. (2012) je začátek tohoto období už v 11ti letech. Pro toto období 

je typické velké množství nerovnoměrných biologických změn, které se mohou odrážet 

i v psychickém vývoji, protože v tomto období začíná puberta. Období staršího školního 

věku začíná v letech 11-12 a končí mezi 15.-16. rokem života. Během této doby dochází 

ke změnám ve vnitřním prostředí organismu, myslí se tím především hormonální 

změny, které urychlují růst, mění se výška a hmotnost těla jedince. V rámci sportu se 

významně zvyšuje svalová síla, ale ještě na to není tělo dostatečně dobře připraveno a to 

především šlachy, vazy a úpony. V konečné fázi začínají dominovat u chlapců mužské 

znaky a u dívek ženské. 

Perič a kol. (2012) tvrdí, že starší školní věk je období, kdy se přechází z dětství do 

adolescence. Stejně jako Dovalil a kol. (2012) má za to, že tělo prochází velkou řadou 

biologických a psychických změn. Perič a kol. (2012) dále dělí toto období na dvě fáze. 

První fází je bouřlivé období zvané prepubescence, které vrcholí ve třináctém roku 

života a plynně na ní navazuje druhá fáze, která je o něco klidnější a jedná se o už 

samotnou pubertu, která by měla končit patnáctým rokem.  

Výše uvedení autoři se v názorech na starší školní věk shodují. Rozcházejí se spíše 

v rozmezí, kdy je začátek a konec tohoto období. Navzájem spolu souhlasí, co se týká 

změn, které probíhají na tělech jedinců během vývoje.  

 

2.2.1 Tělesný vývoj 

Rychtecký a Fialová (2004) uvádějí, že v průběhu tělesného vývoje se výška jedinců 

stále zvyšuje. U dívek ve věkovém rozmezí 11 a 13 let je tělesná výška vyšší než u 

chlapců, což souvisí s dřívějším nástupem puberty. Co se týká tělesné hmotnosti, je 

situace obdobná, ale rozdíl mezi pohlavími je menší. Změny v růstu nejsou stejné 

v rámci celého těla, protože např. končetiny rostou rychleji než trup.  
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Dovalil a kol. (2012) se zmiňují, že tělesná výška se během vývoje stále zvyšuje a mění 

se i tělesná hmotnost. Tyto změny jsou v tomto období nejvíce viditelné. Důležité je 

zmínit, že po třináctém roce života mohou tělesné změny negativně ovlivnit kvalitu 

pohybu jedinců. Růst u jedinců není rovnoměrný, což tvrdí i Rychtecký a Fialová 

(2004).  Z toho vyplývá i lidové rčení „Dítě je samá ruka a samá noha“. Tento průběh 

může mít za následek, že může docházet k poruchám hybného aparátu, proto se musí 

klást důraz na správné držení těla. Růst probíhá u každého jedince různě, ale na konci 

puberty by se měl srovnat.  

 

2.2.2.  Psychický vývoj 

Podle Rychteckého a Fialové (2004) je v tomto období právě psychický vývoj klíčový, 

významnou roli hrají hormony, které ovlivňují emoce a projevy jedinců. Jejich působení 

má za následek, jak se chováme sami k sobě nebo k druhým, jak stejného tak i 

opačného pohlaví. Může to být pozitivní nebo negativní působení. Nastává i rozvoj 

abstraktního myšlení a paměti, mění se postupy a chování jedinců v rámci různých 

situací. Začíná probíhat proces osamostatňování se. Jedinci si nacházejí nové přátelé, 

chtějí být více nezávislý, což může ovšem vést k neposlušnosti, drzosti nebo 

negativismu ve školách. 

Dovalil a kol. (2012) se ztotožňují s názory Rychteckého a Fialové (2004). Souhlasí s 

tím, že důležitou roli zde hraje právě psychika, ovlivňující emoce a projevy dětí. 

Rozšiřují se obzory, začínají se projevovat logické a abstraktní chápání a rozvíjí se 

paměť. Prodlužuje se jejich soustředěnost, zvyšuje se rychlost učení a není tudíž potřeba 

takové množství opakování. To je jenom krátký výčet toho, co se v tomto období 

objevuje nebo zlepšuje v rámci psychického vývoje, který už zmiňovali ve své knize 

Rychtecký a Fialová (2004). Dále se věnují oblasti chování jedinců, které může vést 

k značné náladovosti, nejistotě odhadu na co zrovna mají, zastírání vlastních emocí, 

vychloubáním či siláctvím se snaží často něco zakrýt. Začínají si jedinci vytvářet vztah 

ke sportu, který už není pouze nezávaznou hrou, ale berou ho více vážně a věnují mu 

větší úsilí a mnohdy jim přinese i značné uspokojení.  
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2.2.3.  Motorický vývoj 

Motorický vývoj je během tohoto věku dost nerovnoměrný, probíhají tu rychlé změny 

v růstu, což může vést k diskoordinačním projevům podle Rychteckého a Fialové 

(2004). To se může projevit hlavně u jedinců, kteří mají nedostatek pohybu, protože se 

nedokážou se svým tělem dostatečně a rychle sžít. Mohou se u nich objevit například 

problémy s regulací svalového úsilí nebo osvojením nových pohybových dovedností.   

Začátek období staršího školního věku je považován za vrchol ve všeobecném vývoji. 

Začíná se více projevovat účelnost, ekonomičnost a přesnost pohybu. Do popředí se 

dostává i předvídání (anticipace) vlastních pohybů, pohyby ostatních jedinců (např. při 

sportovních hrách), dále také pohyby náčiní (např. míčů). Projeví se zde i dobré 

chápání, schopnost osvojení nových pohybových schopností nebo přizpůsobivost 

různým situacím. Může dojít k problémům s koordinací, ale není to pravidlem, což je 

ovlivněno především rychlým růstem. O těchto skutečnostech se hovoří v knize Dovalil 

a kol. (2012).   

 

2.3 Tělesná výchova žáků na 2. stupni ZŠ 

2.3.1 Školní tělesná výchova 

Rychtecký a Fialová (2004) řadí školní tělesnou výchovu k nejrozšířenějším formám 

organizované tělovýchovné a sportovní činnosti. Na základě toho se dá říci, že pro 

většinu obyvatelstva je školní tělocvik prvním a dominantním setkáním se záměrnou 

pohybovou aktivitou. Smutné ovšem je, že i pro někoho tou poslední sportovní aktivitou 

během života. Výsledky jsou v dlouhodobém a krátkodobém hledisku dosti ovlivněny i 

jinými faktory. Zejména se jedná o výchovu v rodině. Důležitý podíl na jejich efektivní 

integraci má především škola a učitelé tělesné výchovy. Hlavně na nich záleží, jak 

dokážou děti zaujmout. Školní tělesná výchova je forma výchovně-vzdělávacího 

systému, který slouží i jako kompenzace k jiným výchovám, které jsou zastoupené ve 

škole. Jedná se především o výchovu rozumovou, dále se sem řadí estetická, mravní a 

pracovní výchova.  

Rychtecký a Fialová (2004) vycházejí z publikace od Frömela (1987), který uvádí, že v 

hodinách tělesné výchovy se dají využít specifické didaktické formy, které se snaží 
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zvýšit efektivitu vyučovacích jednotek. Jednou z možností je forma variabilního 

provozu. Tato forma funguje na principu rychlého střídání stanovišť a tělesných 

cvičeních. Hlavním cílem je zdokonalení pohybových dovedností. Do dalších cílů 

řadíme například rozvoj samostatnosti a aktivity žáků, obohacování hlavní části 

vyučovací jednotky nebo aktivní odpočinek žáků. Další formou jsou doplňková cvičení, 

která se snaží efektivně využít volný čas mezi hlavními pohybovými činnostmi. 

Poslední formou je kruhový provoz, kde se žáci pohybují po stanovištích většinou do 

kruhu. Hlavním cílem této formy je zvýšení kondice.  

 

2.3.2 Cíle TV 

Rychtecký s Fialovou (2004) poukazují na to, že cíle tělesné výchovy nejsou vždy 

stejné. Musí se přizpůsobit obsah, prostředky, podmínky, učitelé a žáci. Záleží na každé 

okolnosti, protože všechny dohromady utvářejí jeden celek – vyučovací jednotku. 

Pomocí všech cílů se snažíme klást důraz na pohybové schopnosti, dovednosti a 

vědomosti, pozitivní přístup žáků k pohybové činnosti, zdravotní prevenci, osobní 

vlastnosti a mnoho dalšího.  

Fialová (2010) popisuje historický vývoj tělesné výchovy. V dějinách byl význam 

tělesné výchovy podporován především za doby archaické, kdy byl kladen důraz na 

vědomosti a schopnosti, postupem času se cíle začaly věnovat prožitku, zdravotně 

orientované zdatnosti, estetice a kreativitě.  

Školní tělesná výchova se snaží přispívat k plnění  předem určených cílů a vyhovět  

cílům výchovně-vzdělávacího procesu školy, jak uvádí ve své knize Hrabinec a kol. 

(2017). 

U jednotlivých autorů se rozdělení cílů tělesné výchovy liší. Vilímová (2002) ve své 

knize uvádí následující hlavní cíle - formální, výchovný, diagnostický, vzdělávací, 

zdravotní, psychologický a přípravný, které vycházejí od Fialové (1998). Rychtecký a 

Fialová (2004) cíle upravili na vzdělávací, výchovný a zdravotní, které se dále ještě dělí. 

Fialová (2010) přidala ještě jeden cíl k již zmiňovaným ve své dřívější knize, který se 

nazývá socializační. I ten se může ještě dále rozdělovat. Každá skupina se zabývá něčím 

jiným, ale spojuje jeden termín a tím je tělesná výchova. 
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Obrázek č. 1 – Dělení cílů školní tělesné výchovy (Rychtecký, Fialová, 2007)  

 

 

Vzdělávací cíle 

Rychtecký a Fialová (2004) a Fialová (2010) rozdělují vzdělávací cíle na informativní a 

formativní. Do první skupiny můžeme zařadit osvojené postupy, metody tělesného 

sebezdokonalování, poznatky z tělesné kultury, zásady dobré životosprávy a základní 

pohybové dovednosti a návyky Mezi osvojené činností máme na mysli aktivity jako je 

atletika, gymnastika, lyžování, plavání, sportovní hry, turistika a mnoho dalších 

činností. Pod názvem té druhé skupiny můžeme najít rozvoj základních pohybových 

schopností, kvalitní pohybový projev a trénink senzorických a intelektových schopností. 

Mezi pohybové schopnosti patří rychlost, obratnost, síla, vytrvalost, pohyblivost a 

rovnováha. 

Výchovné cíle 

Podle Rychteckého a Fialové (2004) a Fialové (2010) můžeme tuto skupinu opět 

rozdělit do dvou základních kategorií na všeobecné a specifické zaměření. Do 

všeobecných řadíme tvořivé dovednosti, lásku k přírodě a ochranu životního prostředí, 

estetické prožívání a hodnocení a jako poslední pozitivní charakterové vlastnosti. Oproti 

tomu specifická skupina zahrnuje pozitivní přístup k pohybové aktivitě, tělesnou 

zdatnost, tělesný a funkční rozvoj, snahu o přiměřený výkon a zájem o sportovní 

aktivitu.  
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Zdravotní cíle 

Bohužel český národ patří mezi nejobéznější populaci v Evropě, toto souvisí velice i se 

školní tělesnou výchovou. Zrostl i výskyt civilizačních chorob. 

(HTTPS://EKONOMIKA.IDNES.CZ/STATISTIKA-CSU-LIDNATOST-UMRTNOST-KOURENI-

OBEZITA-FHN-/EKONOMIKA.ASPX?C=A180220_093347_EKONOMIKA_MAV) 

Podle stejných autorů jako u předchozích cílů máme dva hlavní zdravotní cíle – 

kompenzační a hygienický. V rámci kompenzačních cílů se snažíme nahradit 

jednostranné zátěže (např. sezení v lavicích) za pomoci protahovacích, vyrovnávacích, 

dechových nebo relaxačních cvičení, dále o regeneraci duševních sil a v neposlední řadě 

obnovení pozornosti dětí. Cíle hygienické se zabývají především základními návyky 

hygieny. Ať už se jedná o nošení oblečení nebo sprchování po hodinách tělesné 

výchovy. Hygienické cíle se dále zaměřují na potřebu zdravého životního stylu 

(dostatečný spánek, zdravá výživa a dostatek pohybových činností během dne). To 

popisuje Rychtecký a Fialová ve své knize (2004). 

Socializační cíle 

Čtvrtou a zároveň poslední skupinou podle Fialové (2010) jsou cíle socializační, do 

kterých patří dva oddíly - skupinové a individuální. Spolupráce ve družstvu, poskytnutí 

záchrany nebo dopomoci, vzájemná důvěra a střídání rolí ve skupině, to a mnoho 

dalšího můžeme zahrnout do skupinových cílů. Co se týká individuálních cílů, tam se 

snažíme zvyšovat sebedůvěru, rozvoj komunikačních schopností, budování pozitivního 

sebepojetí a další.  

 

2.3.3 Učivo TV 

Rychtecký a Fialová (2004) považují učivo jako souhrn poznatků, dovedností a činností. 

Za to můžeme poděkovat lidstvu, které přispělo k tomu svým kulturním rozvojem. 

Učivo encyklopedické nevede žáka k osvojení metod, postupů nebo souvislostí, pouze 

ukazuje přehled dané problematiky. Oproti tomu strukturované učivo se snaží o rozvoj 

schopností žáka a  následné modifikace pro další sebevzdělávání.  

Jedná se o komplexní vzdělávání žáků. Pohyb by měl být na začátku spontánní a 

postupně bychom se měli dostávat k aktivitě, která bude řízená a výběrová. Smysl by 

https://ekonomika.idnes.cz/statistika-csu-lidnatost-umrtnost-koureni-obezita-fhn-/ekonomika.aspx?c=A180220_093347_ekonomika_mav
https://ekonomika.idnes.cz/statistika-csu-lidnatost-umrtnost-koureni-obezita-fhn-/ekonomika.aspx?c=A180220_093347_ekonomika_mav
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měl být takový, že jedinec bude schopen samostatně vyhodnotit úroveň své fyzické 

zdatnosti. Na základě toho by měl vědět, jaké může zařazovat činnosti během dne pro 

svůj optimální fyzický rozvoj. Důležitou roli zde hraje i následná regenerace a 

kompenzace. Učivo se dá rozdělit do tří oblastí – činnosti ovlivňující zdraví, činnosti 

ovlivňující úroveň pohybových schopností a činnosti podporující pohybové učení. Což 

vychází z Rámcového vzdělávacího systému (2007).  

 

2.3.4 Vyučovací jednotka TV 

Ve své knize Vilímová (2002) popisuje jako základní organizační formu u tělesné 

výchovy vyučovací jednotku, která trvá 45 minut. Všechny ročníky mají tělesnou 

výchovu povinnou, platí to i pro žáky, kteří mají nějaký zdravotní problém. Tito žáci 

mají výuky přizpůsobenou právě jejich handicapu. Všichni mají v rámci rozvrhu dvě 

vyučovací hodiny tělesné výchovy týdně, pokud to možnosti dovolí, mohou v některých 

školách mít i tři vyučovací jednotky tělesné výchovy týdně.   

Vilímová (2002) vychází z publikace od Kostkové a kol. (1978), kde uvádí, že 

vyučovací jednotka je relativně stabilně uspořádaný systém, kdy hlavní faktory 

výchovně-vzdělávacího procesu na sebe působí vzájemnými vztahy, čímž určují hlavně 

obsah a cíl učiva. Dále pracují s prostorem, kde probíhá tělesná výchova. Časový úsek 

je taky velice důležitou součástí a nesmí se zapomenout na psychickou a fyzickou 

úroveň žáků, učitelovy zkušenosti a předpoklady. Výhradně učitelé řídí organizační 

formu, mají zde dominantní roli a hlavně plnou odpovědnost za výsledky výchovně-

vzdělávacího procesu.  

Mužík a Sűss (2009) udávají, že vyučovací jednotka by měla být minimálně 3x v týdnu 

po dobu 45 minut. Kvalitní hodiny tělesné výchovy se obejdou bez kvalifikovaného 

pedagoga, což se ztotožňuje s Vilímovou (2002), který bude dohlížet na výuku a bude 

respektovat individuální potřeby žáků a jejich věk.  

Hrabinec a kol. (2017) uvádí, že každá vyučovací jednotka má svou vlastní strukturu. V 

rámci didaktické teorie ji můžeme rozdělit na několik částí, konkrétně na tři, ale dá se i 

na více. Stavba vyučovací jednotky se nedá používat stále ve stejné podobě, jelikož je 

ovlivněna několika činiteli. Je tedy na každém učiteli, aby hodinu přizpůsobil. Musí 
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vědět na co má dostatečné znalosti a může si ji modifikovat dle potřeby. Záleží také na 

aktuálních podmínkách a potřebách výuky. Na to by neměl učitel nikdy zapomenout a 

brát to v potaz. Rozdělení jednotky dle doporučení je následující - úvodní, hlavní a 

závěrečná část.  

Níže uvedené základní členění, které je popisováno v knize od Hrabince a kol. (2017) 

vychází z následujících autorů – Vlasáková (1994), Vilímová (2002) nebo Rychtecký a 

Fialová (2004). 

 

Úvodní část  

Jejím hlavním cílem je připravit žáky na pohyb, jak po fyzické, tak i po psychické 

stránce. Je to nejkratší část, trvá zpravidla jen pár minut. Dělí se na rušnou a průpravnou 

část. V rušné části se věnujeme zahřátí organismu před zvýšenou zátěží formou různých 

pohybových her nebo honiček. Naopak průpravná část má žáky protáhnout, uvědomit si 

rozsahy pohybů, připravit tělo na pohyb a zabránit úrazům. 

Hlavní část  

Na úplný začátek je dobré udělat nácvik nových pohybových dovedností. Díky tomu se 

většinou dělí na nácvik a pak následuje výcvik. Nácvik kvůli udržení pozornosti by 

neměl překročit délku 10 minut. Dále by měla následovat pohybová činnost s 

rychlostně-silovými parametry. Cílem je vyvinout subjektivně maximální intenzitu o 

délce 6 až 10 s a střídáno s aktivitou o mírné intenzitě, která by měla trvat alespoň 2 až 

3 minuty. Na závěr se doporučují činnosti, které se věnují opakování pohybové 

dovedností nebo rozvoji vytrvalostních schopností, kde se zvyšuje aerobní kapacita 

organismu. Pokud bude aktivita trvat moc dlouho, může dojít k nesoustředěnosti a 

snížení motivaci žáka, špatné provedení nácviku a zvýšení rizika úrazu. Druhá varianta 

je zaměřená na rozvoj aerobní kapacity organismu žáka. Tyto aktivity jsou většinou 

pro žáky díky své náročnosti velice neoblíbené. Tudíž je důležitá řádná motivace. 

Mohou se využit různé hry, cvičení na hudbu, kruhové tréninky, cvičení ve dvojicích 

nebo skupinách a mnoho dalších. Pokud chceme rozvést u žáků vytrvalost musíme 

zvolit delší cvičení s nižší intenzitou. Doporučená doba cvičení je 12 minut. 
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Závěrečná část 

Na závěr celé hodiny je vhodné zařadit kompenzační cviky, které předcházejí 

potencionálním problémům a svalovým dysbalancím Kompenzační cvičení může 

pomoci odstranit pocit únavy z předešlého zatížení. Delší výdrž ve cviku v maximálních 

polohách (15-20 s)  oproti cvikům v úvodní části. Cíl je celkové zklidnění a uvolnění 

organismu po zátěži, dále protažení svalů, které mají tendenci se zkracovat a naopak 

posílení ochabujících svalů. Důležitou součástí závěrečné částí je i vyhodnocení 

průběhu celé hodiny. 

 

2.4  Atletická příprava dětí (13-14 let) 

Kniha Vinduškové a kol. (2003) popisuje atletiku jako sport výkonnostního charakteru, 

jejímž cílem je dosažení co možná nejlepších výsledků. Za ně mohou vděčit 

systematickému tréninku a dlouhodobé přípravě. Atletika je zcela individuální sportovní 

odvětví. Za výkon, který předvedeme v rámci závodů můžeme vděčit především 

vrozeným dispozicím (např. vlohy, geny, talent, nadání,…), vlivům sociálního a 

přírodního prostředí (např. materiální podmínky, časové možnosti,…) a vlivu 

tréninkového procesu.  

Dále Vindušková a kol. (2003) uvádějí, že věkové rozmezí 13 a 14 let patří v atletice do 

etapy základního tréninku, což je první ze tří hlavní etap sportovního tréninku. Tato 

etapa trvá od 12 do 15 let. Zde se dětí učí základům jednotlivých atletických disciplín. 

Této etapě většinou přechází ještě jedna etapa – předpřípravná, kde se děti mají naučit 

pohybovým aktivitám. V rámci tohoto úseku by měl probíhat všestranný rozvoj 

základních pohybových schopnostem, osvojit si je, zvládnout základy techniky a taktiky 

základních atletických disciplín a pomalu si zvykat na systematický trénink. Toto 

období se dá ještě rozdělit na dvě skupiny, první je mladší (12-13 let) a starší žactvo 

(14-15 let).  

Kaplan a Válková (2009) uvádějí, že atletika se významně podílí na všestranné 

pohybové kultivaci dětí. Pokud chce jedinec dosáhnout kvalitních výsledků, musí projít 

fází tréninku. O to se opírá ve své knize i Vindušková a kol. (2003). Dlouhodobější 

fyzické činnosti vyvolávají u dětí adaptační účinek, děti mají tu výhodu, že se rychle 



24 

 

adaptují. Důležité ovšem je dát si pozor na to, aby zatížení nebylo příliš velké. 

Atletickou přípravu můžeme rozdělit podle dvou určitých faktorů – respektování 

osobnosti dítěte a na roli trenéra během atletického tréninku. S dětmi se zachází jinak 

než s dospělými atlety, v rámci tréninku se na to musí dbát.  Musí se přihlížet na věk 

dítěte, aby nedocházelo k přetěžování. Tréninky by měly být i formou her a soutěží, aby 

dítě z nich mělo radost. Trenér sehrává v tréninku nepostradatelnou roli, především u 

dětí. Trenér dítě učí, jak má správně provádět pohybovou aktivitu a vytváří u něj kladný 

vztah k atletice. 

 

2.5 Stručný přehled problematiky pohybových schopností 

Kučera, Dylevský a kol. (1997) uvádějí, že pohybová schopnost je osobnostní znak, 

který představuje vnitřní soubor předpokladů k provádění určité pohybové činnosti. 

Alespoň ve většině případů nejde o činnost pouze jednoho svalu, ale o funkční projev 

celé řady svalových skupin. U každého jedince může být pohybová schopnost ovlivněna 

vnějšími okolnostmi, například typem tréninku.  

V publikaci od Vinduškové a kol. (2003) se hovoří o vazbě mezi pohybovými 

schopnosti, které tvoří základ kondice, kdy vnějším projevem je pohybová dovednost, 

která v sobě obsahuje také techniku provedené činnosti. Ve školním věku se právě 

začínají projevovat předpoklady pro rozvoj rychlosti a dynamické síly a v období 

puberty rozvoj vytrvalosti.  

Havlíčková (2003) ve své knize píše, že úroveň pohybových schopností je dána 

spoluprácí dějů na různých úrovních, konkrétně na molekulární, buněčné, orgánové a 

systémové. Pokud chceme posoudit u některé pohybové schopnosti jejich kvalitu 

musíme vycházet z příslušné pohybové dovednosti. Podle toho můžeme cvičení rozdělit 

na rychlostní, silové, vytrvalostní a obratnostní. Občas se uvádí ještě pohyblivost a 

flexibilita jako samostatná kategorie.  

Měkota a Cuberek (2007) charakterizuje pohybové schopnosti jako velmi obsáhlou a 

členitou skupinu schopností. Mají vliv na každého jedince, jelikož každý má nějaký 

svůj limit, takzvaný „strop“ přes který už se nemůže dostat. Pro pohybové schopnosti 
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má velký význam jejich integrace, která probíhá během vývoje jedince, kde musí 

probíhat nezbytně praxe. Pokud by neprobíhala, schopnost by se nemohla vyvinout.  

Všeobecně se dají pohybové schopnosti rozdělit do tří základních skupiny -  kondiční 

(energetické), hybridní (smíšené) a koordinační (informační) schopnosti podle Měkoty a 

Novosada (2005). Mezi kondiční pohybové schopnosti patří silové, vytrvalostní a  

z části rychlostní. Do hybridních schopností se řadí rychlostní schopnosti. 

 

Obrázek č. 2 – Hierarchické uspořádání motorických schopností (Měkota, Novosad, 

2005) 

 

 

 

2.5.1  Rychlostní schopnosti 

Kučera, Dylevský a kol. (1997) charakterizují rychlostní schopnost jako schopnost 

svalové tkáně provést kontrakci v určitém čase. Dají se dělit podle délky časového 

úseku, kdy dojde ke kontrakci a následnému uvolnění. Z toho nám vyplývá, že 

z hlediska fyziologického projevu může být rychlost různá. 

Měkota a Novosad (2005) uvádějí, že se běžně používá už zkrácený termín „rychlost“, 

který se využívá především v tělesné výchově, tak i ve sportovní praxi a v teorii 
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tréninku. Charakterizovat rychlost není vůbec nic snadného, pokoušejí se o to autoři 

z celého světa už řadu let. Za zmínku určitě stojí práce dvou autorů (Bauersfeld a 

Vosse) z roku 1992, kteří se snažili o hlubší výklad podstaty rychlosti.  

Měkota a Novosad (2005) definují rychlost jako krátkodobou pohybovou aktivitu (do 

20 s), která není příliš složitá a koordinačně náročná. Není u ní zapotřebí překonání 

většího odporu. V antropomototice je rychlost definována jako schopnost vykonávat 

pohyb v co nejkratším čase a s maximální intenzitou bez odporu nebo je s malým 

odporem (přibližně 20-25 % maxima) podle Periče a Dovalila (2010). 

Perič a Dovalil (2010) členi rychlost na tři základní typy. Prvním typem je rychlost 

reakce. Používá se i označení reakční čas, což je ovšem nepřesný termín. Vyjadřuje se 

danou dobou reakce na určitý podnět,  příklady můžeme najít v atletice,  např. výstřel ze 

startovní pistole nebo výběh atleta ze startovních bloků. Druhým druhem je rychlost 

jednotlivého pohybu, která se také nazývá reakce cyklická. Zpravidla se hovoří vždy o 

jednom pohybu, u kterého se dá lehce rozpoznat začátek a konec pohybu, příklady jsou 

třeba hod a skok v atletice nebo kop ve fotbale. Rychlost lokomoce nebo-li rychlost 

acyklická je posledním typem rychlostních schopností. Tato kategorie se dá ještě dále 

dělit na rychlost akcelerace (prudké zrychleni), frekvence a se změnou směru 

(zrychlení, zpomalení, slalomy, člunkové běhy, čáry,…).  Jedná se o aktivity jako je 

běh, bruslení, jízda na kole a další. 

 

2.5.2 Silové schopnosti 

Kučera, Dylevský a kol. (1997) hovoří o silových schopnostech jako o souboru 

vnitřních vlastností, které pomáhají překonávat odpor vnitřních a vnějších sil podle 

určitého pohybového úkolu. Uvádějí, že se sílové schopnosti dělí do šesti celků – 

amortizačně silová (tlumení nebo oslabení při působení vnějších sil, např. při skocích), 

dynamicko-silová (překonává odpor vnějšího prostředí za přítomnosti jiné pohybové 

schopnosti), explosivně silová (uděluje maximální zrychlení tkáně či předmětu), 

reaktivně silová (odpovídá bezprostředně na výraznou silovou činnost), startovně silová 

(umožňuje vyvinutí na základě volního podnětu silovou akcí, nevyskytuje se pouze ve 

sportu, ale i v běžném životě) a staticko-silová (překonává vnější odpor pomocí 

deformace či minimálního pohybu tělesa nebo se snaží ho udržet v dané pozici).  
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Sílu popisujeme jako pohybovou schopnost, kdy se snažíme překonat odpor vnějších a 

vnitřních prostředí za pomoci svalového úsilí, tak mluví o síle ve své knize Měkota a 

Novosad (2005). Základní rozdělení lze udělat na dvě skupiny – statickou a 

dynamickou. Statická je vyvinutá síla v izometrické kontrakci a neprojeví se pohybem, 

nýbrž se jedná o zachování těla či břemene ve statických polohách. Dynamická, jejíž 

projevem je izotonická kontrakce, je dána pohybem hybného systému nebo jeho částí. 

To už zmiňovali ve své publikaci Choutka a Dovalil (1991).  

Co se týče Periče a Dovalila (2010), ti popisují silové schopnosti také jako schopnost 

překonávat odpor svalovou kontrakcí. Nemluví ovšem pouze o jeho překonání, ale i o 

jeho udržení. Zmiňují už jenom vnější odpor. Výkony, kteří jedinci předvádějí ve sportu 

jsou na silových schopnostech velice závislé, ale záleží na charakteru disciplíny a délce 

trvání. Odvíjí se o toho, jaký se musí překonávat odpor (např. odpor náčiní – vzpírání 

nebo v atletice vrhy a hody, odpor vlastního těla – gymnastika nebo skoky, odpor 

prostředí – sporty jako veslování nebo cyklistika, aktivní odpor soupeře – úpoly nebo 

sportovní hry jako je hokej či ragby. Typy síly se odvíjejí podle svalových kontrakcí a 

můžeme je rozdělit do několika skupin. Izometrické (statické) a izotonické (dynamické) 

dělení je podle změn délek svalů a napětí svalů. Je to stejné dělení jako u minulého 

autora. Další členění může být na absolutní nebo relativní sílu.   

 

2.5.3 Vytrvalostní schopnosti 

Podle Kučery, Dylevského a kol. (1997) jsou vytrvalostní schopnosti definovány jako 

soubor předpokladů k vykonání pohybu po delší dobu. Intenzita by měla být relativně 

stejná po celou dobu zátěže a mělo by se jednat o submaximální zátěž. Uvádí se jako 

aerobní práce, ale jsou zde přítomny i nějaké anaerobní prvky. Rozdělit tuto schopnost 

můžeme do tří kategorií – krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou.  

Vytrvalostní schopnosti nebo-li vytrvalost je zjednodušené označení podle Měkoty a 

Novosada (2005), kteří ji popisují jako jeden ze základních pilířů kondice. Díky ní se 

mohou jedinci prosadit v mnoha různých sportech. Vytrvalost má oproti ostatním 

složkách kondice vyšší postavení. Výkony, které jedinci podávají vycházející vždy 

z určitých ukazatelů jako je optimální tělesná hmotnost, schopnost přijímat kyslík ze 

vzduchu nebo jestli jedinec používá správnou techniku.  
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Perič a Dovalil (2010) popisují vytrvalost jako dlouhotrvající aktivitu. Jedná se o 

činnost, která se vykonává co možná nejdelší dobu nebo do předem určené doby. Snaží 

se jí provádět za přítomnosti pokud možno nejvyšší intenzity, ale nejedná se úplně o 

maximální intenzitu. Obecně tuto činnost můžeme chápat jako schopnost odolat únavě. 

Je ovlivněna fyziologickými funkcemi, např. okysličovacími a transportními procesy ve 

svalech (dýchání) nebo rozvoji oběhově-dýchacího systému. Hodně se na tom podílí 

také psychika a morálka.  

Perič a Dovalil (2010) člení vytrvalost do pěti skupin, které se ještě dále dělí. Najdeme 

tam dělení podle přítomnosti svalových skupin (celková, lokální), druhu svalové 

kontrakce (dynamická, statická), délky působení (krátkodobá, střednědobá, dlouhodobá 

a rychlostní), podílu energie (aerobní nebo anaerobní) nebo spojení vytrvalosti s jinou 

pohybovou schopností (např. silová vytrvalost).   
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3 VÝZKUMNÁ ČÁST 

3.1 Cíle práce 

Hlavní cílem této práce bylo porovnání úrovně zdatnosti žáků sportovní a nesportovní 

třídy, kteří navštěvují osmý ročník vybrané základní školy. Úroveň zdatnosti byla 

zjišťována pomocí vybraných čtyř motorických testů z testové baterie UNIFFITEST (6-

60) podle Měkoty a Kováře (2002) a s následným porovnáním s populačními normami 

pro danou věkovou kategorii. Pro zjištění úrovně zdatnosti žáků sportovní třídy byla 

provedena i komparace se sportovní třídou z jiné vybrané školy s odstupem přibližně 

jedné generace. Tím jsem chtěla nastínit problematiku rozdílnosti úrovně zdatnosti u 

žáků sportovní třídy po 25 letech, abych se pokusila zaznamenat, zda současná generace 

žáků sportovní třídy má podobnou zdatnost jako žáci před 25 lety.  

 

3.2 Úkoly práce  

Na základě stanovení cíle práce formulujeme následující úkoly: 

1. Detailně prostudovat literaturu zabývající se touto problematikou (knižní, 

internetové a další zdroje) 

2. Realizovat vlastní šetření formou testování a distribuovat nestandardizované 

dotazníky 

3. Zpracovat výsledky a interpretovat data 

4. Formulovat závěr a doporučení pro praxi  

 

3.3 Stanovení výzkumných otázek   

Výzkumná otázka č. 1 – Dosahují chlapci sportovní třídy vyšší úrovně zdatnosti než 

chlapci v nesportovní třídě ve všech čtyřech testech?  

Výzkumná otázka č. 2 – Dosahují dívky sportovní třídy vyšší úrovně zdatnosti než 

dívky v nesportovní třídě ve všech čtyřech testech? 
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Výzkumná otázka č. 3 – Došlo v průběhu 25 let k rozdílu úrovně zdatnosti u žáků 

navštěvující sportovní třídy ve všech čtyřech testech?  

Výzkumná otázka č. 4 – Došlo v průběhu 25 let k rozdílu úrovně zdatnosti u žákyň 

navštěvující sportovní třídy ve všech čtyřech testech?  

 

3.4 Organizace testování 

Před zahájením testování jsem musela splnit určité podmínky, v mém případě to byl 

souhlas Etické komise FTVS UK pod č. j. 170, který obsahuje také informovaný 

souhlas (viz. Příloha 1 a 2). Tento souhlas museli podepsat rodiče dětí, jelikož dětem 

nebylo ještě 18 let. Dále jsem musela vyřídit povolení od vedení školy u vybrané 

základní školy v Libereckém kraji, kde měření probíhalo. Všechny tyto kroky byly 

mnou  splněny a mohla jsem přejít k samotnému testování za pomoci testové baterie 

UNIFITTEST (6-60) podle Měkoty a Kováře (2002).  

Celému testování předcházelo důkladné a cílené rozcvičení. U každého testu byli 

testovaní jedinci poučeni o bezpečnosti.  

Testování zdatnosti osmých tříd probíhalo v každé třídě jiný den. Ve sportovní třídě 

jsem zvolila ranní trénink, kde jsou všichni žáci společně. Odpolední tréninky nemají 

všichni žáci ve stejný den a čas. Ranní trénink trval 1,5 hodiny, tudíž bylo na vše 

dostatek času a prostoru. U nesportovní třídy jsem měření musela rozdělit do dvou dnů, 

protože výuka tělesné výchovy trvá pouze 45 minut. Pokračovala jsem tudíž při jejich 

další hodině tělesné výchovy, při kterém jsem testování už dokončila. 

Ve sportovní třídě to šlo o něco rychleji. Testy znají a tudíž nemusela jsem jim nic 

dlouze vysvětlovat, ani ukazovat. Měření proběhlo na atletickém stadionu nedaleko 

školy, kde jsem měla k dispozici všechny pomůcky pro testování. Všechno proběhlo 

poměrně hladce i díky spolupráci trenérů.  

Vše odstartoval skok daleký z místa, následovaly leh-sedy opakovaně, třetí na řadu 

přišel člunkový běh 4x10 m a testování zakončil běh po dobu 12 minut. Stejné pořadí 

jsem zvolila i u nesportovní třídy, akorát s tím rozdílem, že v jedné hodině tělesné 

výchovy absolvovali skok daleký z místa a leh-sedy opakovaně. Následující hodina 
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testování patřila člunkovému běhu 4x10 m a Cooperovu běhu. V nesportovní třídě jsem 

testování provedla také na atletickém stadionu, který se ovšem nachází přímo u školy. 

Během všech testování bylo krásné počasí, nepršelo a teplota byla optimální pro 

sportování. Testy absolvovali všichni žáci osmých tříd, kteří byli přítomni a odpovídali 

věkové kategorii. Jednalo se celkem o 34 probandů, z toho 6 chlapců a 10 dívek ze 

sportovní třídy, 14 chlapců a 4 dívky z nesportovní třídy. 

Při další návštěvě jsem žákům rozdala nestandardizované dotazníky, které se zaměřují 

především na názory žáků na pohybové aktivity. Dotazníky jsou zcela anonymní, uvádí 

se zde pouze pohlaví a věk. U sportovních tříd jsem se zaměřila především na atletické 

tréninky a u nesportovní třídy jsem věnovala hodinám tělesné výchovy a volnočasovým 

aktivitám. 

 

3.5 Metodika práce 

Tato práce je zpracována pomocí kvantitativního výzkumu. Data, které jsem v průběhu 

testování naměřila, jsem následně porovnala s populačními normami, které odpovídaly 

věkové kategorii 13 a 14 let. Díky tomu jsem zjistila, na jaká hodnocení žáci dosáhnou. 

Dívky v obou třídách jsem vyhodnocovala podle tabulek odpovídající 13. roku života, 

objevili se tam i dívky 14leté, ale jejich hodnocení bylo stejné v obou kategoriích. 

Chlapce jsem posuzovala dle norem pro 14leté, taktéž v obou třídách. I zde se objevili 

výjimky, kterým bylo o rok méně, tedy 13 let. Nastal stejný případ jako u dívek, kdy se 

hodnocení nelišilo v jednotlivých věkových kategoriích.  

 

3.5.1 Přehled vybraných motorických testů (UNIFITTEST podle 

Měkoty a Kováře, 2002) 

Podle Měkoty a Kováře (2002) se  UNIFITTEST (6-60) skládá ze čtyř motorických 

testů. V rámci mého testování jsem si vybrala věkovou skupinu 13 až 14 let, u které se 

provádí tyto testy: skok daleký z místa, leh-sed opakovaně, člunkový běh 4x10 m a běh 

po dobu 12 minut. U těchto testů je možnost zjistit silové, rychlostní, vytrvalostní 

schopnosti a částečně i obratnost.  
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3.5.1.1 Skok daleký z místa odrazem snožmo 

Skok daleký z místa je dynamický test zaměřený na hodnocení výbušně (explozivně) 

silových schopností dolních končetin. Test se provádí ze stoje mírně rozkročného těsně 

před odrazovou čárou, chodidla jsou rovnoběžně a přibližně v šíři ramen, dále testovaný 

provede mírný podřep s náklonem dopředu, zapaží a s odrazem snožmo se snaží, o co 

možná nejdelší skok. Pomocné pohyby paží a trupu jsou umožněny, není však 

dovoleno, aby si testovaný před samotným odrazem poskočil na místě. Každý jedinec 

má k dispozici tři pokusy.  

Pomůcky: Rovná, pevná plocha (žíněnka), skokanské doskočiště na hřišti, měřící 

pásmo 

Hodnocení: Délka skoku se hodnotí v centimetrech (cm). Do záznamového archu se 

zapíše nejdelší ze tří pokusů. Výsledek se uvádí s předností na 1 cm. 

Pokyny a pravila: Není možnost použití treter a je zakázána jakákoliv opora. Výsledek 

se měří od čáry odrazu po zadní okraj poslední stopy, co testovaný zanechá vzdálenost 

v doskočišti. 

Na obrázku č. 3 je znázorněno provedení skoku dalekého z místa. (Kopecká, 2016) 

 

 

3.5.1.2  Leh-sed opakovaně 

Leh-sed opakovaně je opět dynamický test pomocí kterého hodnotíme vytrvalostně 

silové schopnosti břišních svalů a bedrokyčelnostehenních flexorů. Základní poloha pro 

provádění tohoto testu je leh na zádech s pokrčenými koleny v úhlu 90 stupňů, ruce 

v týl se sepnutými prsty za hlavou, lokty se musí dotýkat žíněnky. Chodidla by měly být 

alespoň 20 cm od sebe a asistent by měl zajistit, že se chodidla neodlepí od země. Na 
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signál vedoucího začne testovaný provádět co možná nejrychleji opakovaně sed, při 

kterém se musí vždy oběma lokty dotknout naráz kolen a vrací se zpátky do lehu, kde se 

musí zády a hřbety rukou dotknout opět žíněnky. Testovaný má za cíl dosáhnout, co 

možná nejvíce opakování během 60 vteřin. 

Pomůcky: žíněnka, stopky 

Hodnocení: Do archu zaznamenáváme pouze úplné a správné provedení cyklů po dobu 

60 vteřin. Za jeden cyklus se považuje přechod z lehu do sedu a zase nazpět. Testovaný 

má povoleno dát si v průběhu cvičení pauzu a po odpočinku má možnost opět 

pokračovat.  

Pokyny a pravidla: Tento test se provádí pouze jednou. Testovaný dodržovat správné 

provedení cviku po celou dobu (úhel v kolenou, paty na žíněnce, ruce v týl, …). Na tyto 

pravidla dohlíží asistent. Není povoleno odrážení za pomocí loktů, hrudní části páteře a 

zad od podložky 

Na obrázku č. 4 je znázorněno provedení leh-sedů opakovaně. (Kopecká, 2016) 

 

 

3.5.1.3 Člunkový běh 4x10 m 

Člunkový běh je běžecký test, při kterém pomocí rychlostních schopností měníme 

prudce směr. Při tomto testu se prokážou také obratnostní dispozice. Testovaný se 

postaví na startovní čáru  vedle kloboučku a zaujme startovní polohu. Na povel “Hop” 

vybíhá k protějšímu kloboučku, který je vzdálený 10 m, oběhne ho zprava a míří zpět ke 

kloboučku, který leží na startovní čáře a ten oběhne ho zleva. Poté běží ke druhému 

kloboučku a opět ho oběhne zprava a následuje běh do cíle.  

Pomůcky: atletická dráha, kloboučky, pásmo, stopky  
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Hodnocení: Každý má dva pokusy a počítá se ten lepší. Hodnotí se celkový čas všech 

čtyř úseků v sekundách. Výsledek se uvádí s předností na 0,1 sekundu. 

Pokyny a pravidla: Testovaný má možnost si jednou proběhnout dráhu na nečisto. 

Každý má k dispozici dva pokusy a zaznamenává se ten lepší výsledek. Pauza mezi 

pokusy musí být alespoň 5min. Start se provádí z polovysokého startu a není povoleno 

použití treter.  

Na obrázku č. 5 je znárodněna dráha pro člunkový běh 4x10 m.  

(HTTP://WWW.FSPS.MUNI.CZ/INOVACE-SEBS-

ASEBS/ELEARNING/FYZIOLOGIE/ZATEZOVE-TESTY) 

 

 

 

3.5.1.4 Běh po dobu 12 minut (Cooperův test) 

U Cooperova testu se zaměřujeme na dlouhodobé běžecké vytrvalostní schopnosti. Dá 

se pomocí něho určit aerobní možnost organismu. Testovaný startuje z vysokého 

postoje na povel „Hop“. Cílem je uběhnout po dobu 12 minut, co možná nejdelší 

vzdálenost.  

Pomůcky: atletická dráha, stopky, měřící pásmo, píšťalka 

Hodnocení: Délka uběhnuté vzdálenosti se měří v metrech (m). Výsledek se uvádí s 

předností na 10 m. 

Pokyny a pravidla: Tento test se provádí pouze jednou. Po skončení 12 minut vedoucí 

zapíská na píšťalku a testovaní se zastaví a zůstanou stát na místě. Poté nastává 

dopočítání vzdálenosti, kterou jednotliví testovaní uběhli. Je dobré si v průběhu běhu 

zapisovat kola testovaných pro lepší přehlednost.  

 

http://www.fsps.muni.cz/inovace-SEBS-ASEBS/elearning/fyziologie/zatezove-testy
http://www.fsps.muni.cz/inovace-SEBS-ASEBS/elearning/fyziologie/zatezove-testy
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3.6 Charakteristika sledovaného souboru 

3.6.1 Základní charakteristika sledované školy 

Škola, ve které jsem se rozhodla provádět testování se nachází v Libereckém kraji 

v okrese Jablonec nad Nisou. Tato škola má oproti jiným školám v našem městě jednu 

odlišnost, dá se zde skloubit sport se studiem.  

Přijímací řízení 

Od šesté třídy je možné docházet do sportovní třídy se zaměřením na atletickou 

přípravu. Děti musí podstoupit talentové zkoušky skládající se z několika testů - hod 

medicinbalem vážící 1 kg, skok daleký z místa, leh-sedy po dobu 60 sekund, běh na 50 

m a vytrvalostní běh po dobu 6 minut. Testy se provádějí každoročně na začátku dubna. 

Kromě těchto testů je dalším kritériem prospěch žáka během předchozího studia. Toto 

kritérium určuje škola. 

Přípravná třída 

Už pár let je zde i možnost přípravných tříd v rámci 1. stupně základní školy, které 

fungují od školního roku 2008/2009. Cílem těchto tříd je zachytit talentované děti a 

poskytnout jim možnost věnovat se atletice. Rozvíjet jejich talent je poté mnohem 

snazší, když se s nimi začne co nejdříve pracovat. Mají jeden trénink týdně trvající 1,5 

hodiny, který probíhá na atletickém stadionu u školy a v zimně ve školní tělocvičně. 

Snaží se hlavně o hravou formu, aby to děti co nejvíce bavilo. Žáci navštěvující 4. a 5. 

třídu mají tréninky už více zaměřené na atletické disciplíny a docházejí k trenérům 

atletického oddílu v Jablonci nad Nisou.  

Atletická příprava  

Sportovní třídy fungují na druhém stupni základní školy od šesté až do deváté třídy. 

Všechny tyto třídy mají v rámci učebního programu dvě vyučovací hodiny sportovní 

přípravy navíc, která je na úkor povinně volitelných seminářů. Všichni dále navštěvují 

pravidelné atletické tréninky  2x týdně o délce 1,5 hodiny. Atletické tréninky zajišťuje 

atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec nad Nisou, který se školou úzce spolu pracuje už řadu 

let. V minulosti měla škola svůj vlastní atletický oddíl, pod kterým žáci závodili. 

Bohužel dnes už oddíl nefunguje a všichni závodí pod jabloneckým oddílem TJ LIAZ. 

Oddíl měl název Školní klub ŠAK při 5. ZŠ Jablonec n/N.  Všichni trenéři musí mít 
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potřebné vzdělání, které se v atletice rozlišuje podle trenérských tříd. Ve sportovních 

třídách se snaží u dětí rozvíjet všeobecné sportovní dovednosti a pozitivní přístup k 

pohybovým aktivitám. Sportovní příprava, která je na úkor povinně volitelných 

předmětů, probíhá vždy během prvních dvou ranních vyučovacích hodin. Další dva 

tréninky mají v odpoledních hodinách po vyučování.  

Soustředění 

Každoročně žáci vyrážejí na dvě soustředění, jedno se koná v zimě a druhé na jaře. Na 

zimní soustředění se jezdí do Jizerských hor, kde se žáci věnují hlavně běhu na lyžích. 

O jarním soustředěním jezdí převážně na horských kolech, ale věnují se i různým 

pohybovým hrám a samozřejmě i atletice. Termíny soustředění se každý rok liší, hlavně 

toho zimního, kde se to odvíjí podle množství sněhu.  

Rozvíjení dovedností v jednotlivých třídách 

V šestém ročníku se snaží u dětí hlavně rozvíjet všestrannost, vliv na to má jakoukoliv 

pohybová aktivita. Všechny činnosti hrají důležitou roli pro přirozený vývoj jedince. 

Tento vývoj je podnětem pro rozvoj základních pohybových schopností a dovedností.  

V sedmém ročníku se zaměřují na rozvoj koordinačních dovedností a také se snaží 

zajistit  rozvoj rychlostních schopností. 

Během osmého ročníku se postupně začíná zvyšovat všeobecná atletická výkonnost 

pomocí objemového tréninku. Pozornost se věnuje rozvoji rychlostně silovým 

schopnostem.  

Devátý ročník je stále o zvyšování atletických dovedností. Atletický trénink už začíná 

být zaměřený na určitou skupinu disciplín. Příprava se odvíjí s ohledem na individuální 

předpoklady jedince, jeho tělesný a motorický rozvoj.  

Materiální zajištění 

Tréninky probíhají na atletickém stadionu přímo u školy, který ovšem nemá dostatečně 

dlouhou dráhu, měří pouze 250 m se čtyřmi drahami po obvodu. Z tohoto důvodu 

využívají i atletickou dráhu nedaleko školy, která splňuje klasickou délku oválu 400 m 

s osmi drahami po celém jejím obvodu.  
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Stadion u školy má k dispozici všechny sektory, které mladí atleti potřebují k rozvoji 

svých dovedností. Nachází se zde skokanské doskočiště pro skok daleký, sektor pro 

skok vysoký, vrhačský kruh a uvnitř stadionu je travnatý povrch pro hody míčkem a 

oštěpem. V blízkosti stadionu je i multifunkční hřiště, které se dá využít na různé 

aktivity, například míčové sporty - fotbal, házená, basketball, volejbal a další. Při 

špatném počasí mají žáci možnost využití prostorné tělocvičny, která je součástí školy. 

Škola je vybavena všemi potřebnými pomůckami pro jednotlivé atletické disciplíny, je 

zde například dostatečné množství různě velikých překážek, koulí, míčků, oštěpů, 

startovních bloků a tak podobně. Kromě těchto pomůcek mohou žáci využívat i jiné 

pomocné nástroje jako jsou kloboučky, kužely, dřevěná prkýnka, štafetové kolíky, 

medicinbaly, švihadla, dřevěné tyče a další. 

Blízkosti školy se nachází i atletická hala s oválem dlouhým 300 m, kterou žáci 

využívají během zimních měsíců. Vedle haly se nachází už i dříve zmíněný atletický 

stadion s délkou oválu 400m. Jak hala, tak i venkovní stadion jsou vybaveny sektory 

pro všechny atletické disciplíny. Venku je navíc vrhačská klec pro disk a kladivo, 

dostatečně dlouhá travnatá plocha pro hod míčkem a oštěpem, vodní příkop a vysoké 

pevné překážky. V hale jsou po obvodu čtyři dráhy s klopenými zatáčkami a na rovince 

je drah osm. V atletické hale se nachází také dvě posilovny. Žáci mají možnost využít 

masáže, fyzioterapie, poradenství, diagnostika svalových dysbalancí. Dále mají k 

dispozici přístrojovou lymfodrenáž, léčebný ultrazvuk, lokální kryoterapii. Obě dvě 

zařízení patří pod správu atletického oddílu TJ LIAZ Jablonec nad Nisou, který 

spolupracuje se školou. Všechny atletické pomůcky jsou podobné jako ty, které mají ve 

škole. 

Počet žáků v jednolitých třídách se liší, ve sportovních třídách je počet následující – 21 

v šesté, 23 v sedmé, 22 v osmé a 21 v deváté třídě. Co se týká nesportovní tříd, tak ty 

navštěvuje 26 žáků v šesté, 25 v sedmé,  23 v osmé a 24 v deváté třídě.   

(HTTP://WWW.ZSPASIRSKAJBC.CZ/2013/SOUBORY/FILE-298.PDF, 

HTTP://WWW.SPORTJABLONEC.CZ/SPORTOVISTE/ATLETICKA-HALA/) 

Kromě základní školy v Libereckém kraji, jsem využila i výsledky základní školy 

v Opavě před 25 lety.   

http://www.zspasirskajbc.cz/2013/soubory/file-298.pdf
http://www.sportjablonec.cz/sportoviste/atleticka-hala/
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3.7 Statistické zpracování dat 

U každého motorického testu a zároveň u každé kategorie jsem vypočítala jednotlivé 

statistické charakteristiky souboru. Nejdůležitějším bylo zjistit aritmetický průměr, dále 

jsem pokračovala mediánem a nakonec přišla na řadu směrodatná odchylka, tyto 

výpočty jsem prováděla pomocí funkcí v Excelu. Následně jsem tyto údaje vložila do 

tabulek. Díky aritmetickému průměru jsem vytvořila grafy a udělala jsem porovnání 

jednotlivých kategorií mezi sebou. Kromě těchto funkcí jsem pracovala i s populačními 

normami, jsou určeny pro každý motorický test (viz. Příloha 3, 4, 5 a 6).   
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4 VÝSLEDKOVÁ ČÁST A DISKUZE  

V rámci všech uskutečněných testů se potvrdilo, že sportovní třída dosáhla výrazně 

lepších výsledků než sportovní třída. V průběhu testování jsem si všímala obou tříd a 

bylo mi jasné, že to ani jinak dopadnout nemůže, protože většina nesportovní třídy 

nejeví velký zájem o sportovní aktivitu. Musím zdůraznit, že počty dívek a chlapců ve 

těchto třídách nebyl zcela vyrovnaný, hlavně co se týká děvčat. Díky tomu průměry u 

motorických testů budou mít celkem velké rozdíly, ovšem i přesto testy jasně ukázali 

dominanci sportovní třídy. Poté jsem porovnala má naměřená data s výsledky 

zjištěnými před 25 lety u jiné sportovní třídy z jiné školy. U této komparace došlo 

k menšímu problému, protože u jednoho testu neodpovídají naměřená data. Jedná se o 

motorický test, který se zaměřuje na vytrvalostně silovou schopnost břišních svalů. 

Doba, po kterou se provádějí leh-sedy v jiné škole, neodpovídá u mého měření 1 

minutě. Doba trvání testu je delší, podle naměřených hodnot bych odhadovala čas 

kolem 2 minut. Na základě této skutečnosti komparace mezi mými naměřenými daty a 

výsledky před 25 lety nebude zcela objektivní. Další rozdílností, která není ovšem tak 

podstatná, je zaokrouhlování v rámci jednotlivých výsledků u člunkového běhu a 

Cooperova testu.  

 

4.1 Hodnocení úrovně zdatnosti pomocí vybraných testů ve 

sportovní a nesportovní třídě 

4.1.1 Hodnocení zdatnosti pomocí skoku dalekého z místa snožmo 

Skok daleký z místa snožmo jasně ukázal převahu jak u dívek a tak i chlapců sportovní 

třídy. U dívek se průměr vyšplhal až na rozdíl 44,4 cm a u chlapců je to menší číslo a to 

konkrétně 30,3 cm (viz Tabulka č. 1 a 2, Graf č. 3 a 4).  
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Tabulka č. 1 – Skok daleký z místa snožmo – dívky 

 

 

Graf č. 3 – Skok daleký z místa snožmo – dívky 

 

 

Skok 

daleký 

z místa 

snožmo 

Průměrný 

výsledek 

(cm) 

Medián 

(cm) 

Směrodatná 

odchylka 

(+-SD) 

Populační 

norma + 

hodnocení 

Dívky – sportovní 

třída 

200,7 199,5 14,94 Nadprůměrný 

8 bodů 

Dívky – 

nesportovní třída 

156,3 157,5 12,50 Podprůměrný 

4 body 

Dívky – sportovní 

třída (před 25 lety) 

198,4 201,5  10,01 

 

Nadprůměrný 

8 bodů 
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Komentář: Pokud se podíváme na bodové hodnocení, které dosáhly dívky ze sportovní 

třídy, tak jim vyšlo nadprůměrný výsledek ohodnocen 8 body podle populačních  

norem. Nejlepší výsledek měl hodnotu 225 cm a tento výkon se zařadil na vrchol 

tabulky a dosáhla na plný počet bodů (viz. Příloha 7). Oproti tomu nejhorší výkon měl 

hodnotu 177 cm. Až na tento jeden průměrný výsledek, dostaly všechny dívky 

nadprůměrné hodnocení. Za to u dívek nesportovní třídy měl nejvyšší hodnotu výkon 

170 cm, což je ještě horší výkon než nejhorší výkon u dívky ze sportovní třídy (viz. 

Příloha 8).  Průměrný výkon u dívek sportovní třídy byl 200,7 cm. V druhém případě to 

byl výkon s hodnotou 156,3 cm jako podprůměrný se 4 body. Bodový rozdíl mezi 

skupinami dívek byl 4 bodový. Porovnání dvou sportovních tříd dívek, vyšly výsledky 

lépe u dívek, které jsem naměřila letos. Dívky před 25 lety se dostaly v průměru na 

výkon 198,4 cm, rozdíl mezi nimi je více jak 2 centimetry, ale hodnocení je u obou 

skupin stejné. Dosáhly též nadprůměrných výsledků a 8 bodů.   

 

Tabulka č. 2 – Skok daleký z místa snožmo – chlapci  

 

 

 

Skok daleký 

z místa 

snožmo 

Průměrný 

výsledek 

(cm) 

Medián 

(cm) 

Směrodatná 

odchylka 

(+-SD) 

Populační 

norma + 

hodnocení 

Chlapci – 

sportovní třída  

207,3 202,0 16,03 Průměrný 

6 bodů 

Chlapci – 

nesportovní 

třída  

177,0 180,0 25,52 Podprůměrný 

4 body 

Chlapci – 

sportovní třída 

(před 25 lety) 

205,8 204,0 19.34 

 

Průměrný 

6 bodů 
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Graf č. 4 – Skok daleký z místa snožmo – chlapci  

 

 

 

Komentář: U chlapců dosáhl nejlepšího výsledku opět žák sportovní třídy a měl 

hodnotu 230 cm, ovšem nejlepší výkon u nesportovní třídy byl 220 cm, což je také 

velice slušné. Chlapec ze sportovní třídy za svůj vynikající výkon dosáhl na 8 bodů a 

výkon 220 cm získal jenom o 1 bod méně.  Pro oba chlapce to znamenalo nadprůměrné 

hodnocení (viz. Příloha 9 a 10).  Za nejhorší výkon se dá považovat průměrný výkon 

190 cm u sportovní třídy a výrazně podprůměrný výsledek 130 cm u chlapce 

nesportovní třídy. Bohužel hodně výsledků chlapců nesportovní třídy byly podprůměrné 

nebo výrazně podprůměrné.  Průměrný výkon u chlapců sportovní třídy měl hodnotu 

207,3 cm jako průměrný se 6 body, ale chlapci z nesportovní třídy se dočkali stejného 

hodnocení jako dívky z jejich třídy a hodnota byla 177,0 cm. U chlapců nebyl tak 

propastný celkový bodový rozdíl jako u dívek, byl to pouze 2 bodový rozdíl. Chlapci 

před 25 lety dosáhli na stejné hodnocení jako jejich dnešní kolegové. Jejich výkon měřil 

v průměru 205,8 cm a rozdíl mezi nimi činil 1,5 cm.  
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4.1.2 Hodnocení zdatnosti pomocí  leh- sedů opakovaně 

I u druhého testu máme stejný výsledek souboje těchto tříd, vítězí sportovní třída a taky 

velice výrazným rozdílem. U dívek činí průměrný rozdíl 9,9 opakování a u chlapců je  

rozdíl 8,8 opakovaní (viz Tabulka č. 3 a 4, Graf č. 5 a 6).   

Tabulka č. 3 – Leh-sed opakovaně – dívky  

 

 

Graf č. 5 – Leh-sed opakovaně – dívky 

 

 

Leh-sed 

opakovaně 

Průměrný 

výsledek 

(n) 

Medián 

(n) 

Směrodatná 

odchylka 

(+-SD) 

Populační 

norma + 

hodnocení 

Dívky – 

sportovní třída  

43,2 44,0 4,92 Nadprůměrný 

7 bodů 

Dívky – 

nesportovní 

třída  

33,3 32,5 3,40 Průměrný 

5 body 
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Komentář: Počet opakování se u většiny dívek sportovní třídy pohyboval nad hodnotou 

40 kromě dvou výjimek, což jsou velice úctyhodné výsledky. Bodové hodnocení tomu 

také odpovídalo a nekleslo pod 6 bodů (viz. Příloha 7). Za zmínku určitě stojí výkon, 

který překonal 50 opakování, což je opravdu vynikající. Oproti tomu žákyně s 

nejhorším výkonem zapsala 35 opakování. Zajímavé je, že u dívek nesportovní třídy 

nepřesáhl nejlepší výkon 40 opakování, ale nejhorší výkon zase neklesl pod počet 30 

(viz. Příloha 8).  Průměrný výkon dívek ze sportovní třídy byl 43,2 opakování a dostaly 

za něj nadprůměrné hodnocení ze 7 body, oproti tomu 33,3 opakování a průměrné 

hodnocení z 5 body měl hodnotu výkon u nesportovní. Bodový rozdíl činil 2 body, což 

je menší propast oproti skoku dalekému z místa. V tomto testu se komparace nedá 

objektivně posoudit, jelikož doba trvání je různá. V mém měření je čas testu 1 minuta, 

v druhém případě je čas delší, soudě podle výsledků bych odhadovala čas na 2 minuty.  

 

Tabulka č. 4 – Leh-sed opakovaně – chlapci 

 

 

 

 

 

 

Leh-sed 

opakovaně 

Průměrný 

výsledek 

(n) 

Medián 

(n) 

Směrodatná 

odchylka 

(+-SD) 

Populační 

norma + 

hodnocení 

Chlapci – 

sportovní 

třída  

41,8 42,0 1,17 Průměrný 

6 bodů 

Chlapci – 

nesportovní 

třída  

33,0 33,5 5,11 Podprůměrný 

4 body 
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Graf č. 6 – Leh-sed opakovaně – chlapci 

 

 

 

Komentář: V tomto testu dokonce dívky ze sportovní třídy dosáhly v průměru lepšího 

výsledku než chlapci ze stejné třídy. Průměrný výkon chlapců ze sportovní třídy činil 

41,8 opakování, což je o 1,4 horší než mají dívky z jejich třídy. Opět, ale v celkovém 

součtu předčili své vrstevníky z nesportovní třídy. Za své snažení si vysloužil průměrné 

hodnocení z 6 body. Chlapci z nesportovní třídy zvládly pouze 33,0 opakování za jednu 

minutu. Dokonce tento výkon je i horší než ten, co dosáhly jejich spolužačky. 

Nejhodnotnější výkon zapsal 43 opakování žák sportovní třídy, ovšem nejlepší výkon u 

nesportovní třídy měl hodnotu jenom pouze o jedno opakování méně (viz. Příloha 9 a 

10). Tento výkon byl ojedinělý, žádný z jeho spolužáků už se nedostal přes počet 36, 

tím pádem se museli spokojit pouze se 4 body a podprůměrné hodnocení. Také u 

chlapců bylo 2 bodové rozlišení. Ani u chlapců nebylo možné provést porovnání, 

jelikož také doba trvání testu před 25 lety, neodpovídala mé době měření.  
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4.1.3 Hodnocení zdatnosti pomocí člunkového běhu 4x10 m 

Žádné překvapení se nekonalo ani u třetího testu, kdy opět dosáhla lepších výkonů 

sportovní třída. Rozdíl 1,5 s zaznamenaly dívky a u chlapců byl rozdíl 1,7 s (viz 

Tabulka č. 5 a 6 a Graf č. 7 a 8). 

 

Tabulka č. 5 – Člunkový běh 4x10 m – dívky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člunkový běh 

4x10 m 

Průměrný 

výsledek 

(s) 

Medián 

(s) 

Směrodatná 

odchylka 

(+-SD) 

Populační 

norma + 

hodnocení 

Dívky – 

sportovní třída  

11,0 11,05 0,37 Nadprůměrný 

8 bodů 

Dívky – 

nesportovní 

třída  

12,5 12,15 0,80 Průměrný 

5 body 

Dívky – 

sportovní třída 

(před 25 lety) 

10,9 10,70 0,60 

 

Nadprůměrný 

8 bodů 
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Graf č. 7 – Člunkový běh 4x10 m – dívky 

 

 

 

Komentář: Dívky docházející do sportovní třídy opět dosáhly vynikajících výsledků. 

Všechny bez jediné výjimky měly nadprůměrné výkony, dokonce dvě dívky se dostaly 

ještě o kategorii výše. Nejlepší čas měl hodnotu 10,3 s (viz. Příloha 7). Dívka, která 

zaběhla nejhůře, byla pomalejší pouze o 1,2 s oproti nejrychlejší slečně z jejich třídy. 

Dobré bylo, že se všechny dívky při druhém pokusu zlepšily své časy, i když pauza 

mezi pokusy nebyla tak dlouhá. Našly v sobě ještě dost sil na podání lepšího výkonu. 

Celkový průměrný čas dívek sportovní třídy byl rovných 11,0 s, i když se nedostaly pod 

tuto hranici, tak je tento čas řazen mezi nadprůměrné výkony z 8 body. I když dívky 

z nesportovní třídy se taky velice snažily, nepodaly tak oslnivé výkony jako jejich 

kolegyně. I ony se při druhém pokusu zlepšily, ale jejich nejlepší čas se nedostal pod 

12,0 s (viz. Příloha 8). Všechny výkony byly průměrné a dokonce jedna dívka 

zaznamenala čas 13,7 s, což stačilo na 2 bodové ohodnocení a výrazně podprůměrné. I 

přesto si udržela celkový průměr 12,5 s a obdržely za něj 5 bodů a průměrné hodnocení. 

Celkový bodový rozdíl u hodnocení se u člunkového běhu rozrostl na 3 body. V tomto 
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testu měly naopak navrch dívky před 25 lety. Jejich průměrný čas se dostal pod 11 s, 

konkrétně na čas 10,9 s. Tento výkon je hodnocen jako nadprůměrný s 8 body stejně 

jako u dnešních dívek. Rozdíl činí 0,1 s, což je opět velice minimální odchylka.  

 

Tabulka č. 6 – Člunkový běh 4x10 m – chlapci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člunkový běh 

4x10 m 

Průměrný 

výsledek 

(s) 

Medián 

(s) 

Směrodatná 

odchylka 

(+-SD) 

Populační 

norma + 

hodnocení 

Chlapci – 

sportovní třída  

10,6 10,50 0,38 Nadprůměrný 

7 bodů 

Chlapci – 

nesportovní 

třída  

12,3 11,95 0,89 Podprůměrný 

3 body 

Chlapci – 

sportovní třída 

(před 25 lety) 

10,1 10,13 

 

0,36 

 

Nadprůměrný 

8 bodů 
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Graf č. 8 – Člunkový běh 4x10 m – chlapci  

 

 

 

Komentář: Chlapci ze sportovní třídy podali jako jejich kolegyně většinou nadprůměrné 

výsledky, našly se zde pouze dvě výjimky s průměrnými časy, ale i tak dosáhli 

v celkovém součtu na nadprůměrný čas 10,6 s, což jim zajistilo zisk 7 bodů (viz. Příloha 

9). V této disciplíně se chlapcům z nesportovní třídy moc dobře nevedlo, byli rádi, když 

se vyšplhali na průměrné časy. Většina z nich dosáhla pouze na podprůměrné nebo 

dokonce až výrazně podprůměrné výsledky. Nejhorší čas byl 14,3 s (viz. Příloha 10). 

Jejich průměrný čas se dostal až na 12,3 s, což by se hodnotilo jako podprůměrné a 

získaly za něj 3 body. 4 bodový rozdíl v rámci celkového hodnocení je horší než u 

dívek. U tohoto testu dosáhli chlapci před 25 lety kvalitnějších výsledků a v průměru 

zaznamenali čas 10,1 s, což je o půl vteřiny lepší než chlapci letos. Také na hodnocení 

se to podepsalo, obě skupiny sice byly hodnoceny nadprůměrné, ale chlapci před 25 lety 

získali o 1 bod více než chlapci, které jsem měřila letos. 
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4.1.4 Hodnocení zdatnosti pomocí běhu po dobu 12 minut 

Závěrečný běh jenom potvrdil převahu sportovní třídy. Opět sportovní třída dosáhla 

lepších výsledků než nesportovní třída. Zde byl rozdíl, asi nejvíce patrný. Dívky byly na 

tom lépe v průměru o 1020,5 m než jejich kolegyně z nesportovní třídy a u chlapců byl 

rozdíl menší, ale i tak poměrně značný, konkrétně se jednalo o 776,4 m (viz Tabulka č. 

7 a 8 a Graf č. 9 a 10).  

 

Tabulka č. 7 – Běh po dobu 12 minut – dívky  

 

 

 

 

 

 

 

 

Běh po dobu 

12 minut 

Průměrný 

výsledek 

(m) 

Medián 

(m) 

Směrodatná 

odchylka 

(+-SD) 

Populační 

norma + 

hodnocení 

Dívky – 

sportovní třída  

2398,0 2410,0 174,30 Nadprůměrný 

7 bodů 

Dívky – 

nesportovní 

třída  

1377,5 1315,0 281,82 Výrazně 

podprůměrný 

1 bod 

Dívky – 

sportovní třída 

(před 25 lety) 

2620,5 2647,0 

 

178,48 

 

Nadprůměrný 

8 bodů 
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Graf č. 9 – Běh po dobu 12 minut – dívky 

 

 

 

Komentář: Všechny dívky ze sportovní třídy překonaly pomyslnou metu 2000 m, což 

znamená, že žádná z nich neskončila s horším než průměrným výsledkem. Dokonce 

většina dívek dosáhla až na nadprůměrné výkony s hodnocením  7 nebo 8 bodů (viz. 

Příloha 7). V celkovém součtu získaly dívky 7 bodů s nadprůměrným ohodnocením. 

Hned tři dívky uběhly za stanovenou dobu vzdálenost 2590 m. Dívky běžely celou trať 

spolu a bylo vidět, že se navzájem podporují a snažily se držet stále kvalitní tempo a ke 

konci limitu bylo zřejmě, že se pokoušejí ještě zrychlit. Bylo hodně stejných výkonů, 

jelikož dívky běžely často ve dvojicích. Ani jedna dívka z nesportovní třídy se nedostala 

přes magickou hranici 2000 m, což se podařilo všem dívkám ve sportovní třídě. Naopak 

některé dívky z nesportovní třídy měly problém dostat se přes metu 1000 m, což pro ně 

znamenalo v celkovém hodnocení  pouze 1 bod (viz. Příloha 8). V rámci posledního 

testu  dosáhly na lepší výkony dívky před 25 lety, které podaly v průměru výkon 2620,5 

m, který byl ohodnocen nadprůměrné s 8 body, což je o bod více než získaly 

v hodnocení dnešní dívky. Oba výsledky byly ovšem nadprůměrné. Rozdíl mezi 

dívkami z nesportovních tříd činil 222,5 m.  
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Tabulka č. 8 – Běh po dobu 12 minut – chlapci  

 

 

Graf č. 10 – Běh po dobu 12 minut – chlapci 

 

 

Běh po dobu 12 

minut 

Průměrný 

výsledek 

(m) 

Medián 

(m) 

Směrodatná 

odchylka 

(+-SD) 

Populační 

norma + 

hodnocení 

Chlapci – 

sportovní třída  

2665,0 2675,0 214,64 Nadprůměrný 

7 bodů 

Chlapci – 

nesportovní 

třída  

1888,6 2035,0 415,34 Výrazně 

podprůměrný 

2 body 

Chlapci – 

sportovní třída 

(před 25 lety) 

2861,8 2885,5 

 

154,84 

 

Nadprůměrný 

8 bodů 
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Komentář: Chlapci ze sportovní třídy měli o něco horší hodnocení než jejich 

spolužačky, ale hůře než průměrný výsledek se u nich neobjevil. Těsně pod hranicí 

3000 m, konkrétně 2950 m zaznamenal nejlepší výkon žák, který běžel celou dobu zcela 

osamocen, až v konci se na něj tlačil jeho spolužák (viz. Příloha 9). Věřím, že kdyby 

běželi spolu od začátku, tak by určitě meta 3000 m byla pokořena. Druhý v pořadí totiž 

zvolil úplně jinou taktiku než první. První začal poměrně svižně už od začátku a snažil 

se to udržet po celou dobu. Oproti tomu druhý v pořadí zvolil pomalejší začátek a snažil 

se postupně stupňovat své tempo. Chlapci z nesportovní třídy nepodali moc oslnivé 

výkony. Nejdelší vzdálenost u nich byla 2350 m a průměrné hodnocení (viz. Příloha 

10). Byli zde i tací, kteří nepřekonali ani hranici 2000 m, což řadě z nich zajistilo pouze 

1 bodový zisk. Vyplývá to už z toho, že jejich průměrná vzdálenost měří 1888,6 m. 

Celkový bodový rozdíl se u nich vyšplhal až na 5 bodů. Poslední test vyšel ve prospěch 

chlapců navštěvující sportovní třídu před 25 lety. Podobně jako u dívek byl rozdíl pod 

200 m, konkrétně 196,8 m. Chlapci před 25 lety zaběhli v průměru 2861,8 cm a 

ohodnoceno nadprůměrně s 8 body. Hodnocení bylo stejné, ale získali o 1 bod více než 

chlapci, které jsem testovala v letošním roce.   

 

4.2 Komparace úrovně zdatnosti pomocí vybraných testů ve 

sportovní a nesportovní třídě 

Ve sportovní třídě se na testování sešlo celkem 16 probandů, z toho bylo 10 dívek a 6 

kluků. Všichni absolvovali čtyři motorické testy a celkový počet činil počet 64 testů. 

V nesportovní třídě byl celkový počet probandů větší, testování se zúčastnilo 18 jedinců 

(4 děvčata a 14 chlapců). Absolvovali stejné motorické testy jako jejich kolegové 

z vedlejší třídy, ale jejich konečný počet se vyšplhal na číslo 72. 

Bodové a slovní hodnocení se u nich velice lišilo. Ve sportovní třídě dosahovaly děti  

nadprůměrné nebo průměrné výsledky, tak ve nesportovní třídě bylo toho hodnocení 

hodně daleko. Jejich výsledky často nedosáhly ani na průměrné, hodně se pohybovaly 

v podprůměrných nebo i dokonce výrazně podprůměrných hodnoceních.  
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Nejlépe si vedly dívky ve sportovní třídě, které několikrát dosáhly i na výrazně 

nadprůměrné hodnocení, což mě velice překvapilo. Dosáhly na ně ve všech testech a to 

hned 6krát, tedy kromě běhu po dobu 12 minut.  Nejvíce měly nadprůměrných výkonů a 

to konkrétně 29 a jenom 5 průměrných výsledků. Z toho vyplývá, že 72 % z celkového 

počtu měly výkony hodnoceny nadprůměrnou hodnotou, další v pořadí byly výrazně 

nadprůměrné výsledky s 15 % a na třetím místě se umístily s 13 % výkony průměrné.  

 

Graf č. 11 – Sportovní třída – dívky  

 

 

 

Co se týká jejich spolužáků, tak ti si nevedli také vůbec špatně, sice nedosáhly na žádný 

výkon ohodnocený výrazně nadprůměrným ohodnocením, ale měly celkem 9 

nadprůměrných a 15 průměrných výsledků. Jelikož si výsledky podělily pouze mezi dvě 

bodové kategorie, tak větší část pokryly výkony průměrné 62 % a druhá část byly 

nadprůměrné výkony (37 %). 
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Graf č. 12 – Sportovní třída – chlapci 

 

 

 

V nesportovní třídě byly výkony podstatně horší a to v obou skupinách, jak u dívek, tak 

i u chlapců. Dívky na tom byly o něco lépe, ale i tak to nebyly žádné oslnivé výkony. 

Dívky se nedokázaly dostat na lepší než průměrný výsledek. Ohodnocení bylo takové, 

že dosáhly na 7 průměrných (44 %), 4 podprůměrné (25 %) a 5 výrazně podprůměrných 

(31 %) výsledků. 

 

Graf č. 13 – Nesportovní třída – dívky 
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Jejich spolužáci byly na tom hůře, zaznamenaly 23 podprůměrných výsledků, což 

znamená 41 %. Samozřejmě byly více početně zastoupení, ale i tak ty výsledky byly 

mnohdy otřesné. Kladné ovšem je, že se jeden chlapce dostal i na výkon ohodnocený 

nadprůměrně (2 %), to byla jedna jediná výjimka. Další výsledky už tak dobré nebyly, 

17 průměrných (30 %) a dokonce 15 výrazně podprůměrných (27 %).  

 

Graf č. 14 – Nesportovní třída – chlapci 

 

 

 

Testování proběhlo dle očekávání a jednotlivé výsledky testů jenom potvrdily, co jsem 

dopředu předpokládala. Ve všech provedených testech byla sportovní třída mnohem 

lepší než nesportovní třída. Dalo se to předpokládat už od začátku, protože žáci a 

žákyně sportovní třídy mají ve své výuce začleněny hodiny atletické přípravy a navíc 

navštěvují i atletické tréninky v rámci výuky i mimo ní. Oproti tomu žáci a žákyně 

nesportovní třídy mají pouze ve svém rozvrhu hodiny tělesné výchovy a to konkrétně 2 

vyučovací jednotky týdně. Ve sportovní třídě mají jednou týdně 2 hodiny atletiky 

formou ranních tréninků a odpoledne chodí  2x v týdnu na atletické tréninky, které 

probíhají buď to se školou nebo s atletickým oddílem v jejich městě. Mohou 

navštěvovat i další tréninky s místním oddílem, pokud mají zájem. 
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4.3 Zjištění názorů dětí k atletice, tělesné výchově, pohybové 

aktivitě 

Nestandardizované dotazníky měly dvě různé podoby. Dotazníky obsahovaly jak 

uzavřené, tak i otevřené odpovědi. U uzavřených otázek měli žáci možnost si vybrat 

s široké nabídky variant, popřípadě byla možnost i vlastních odpovědí. Ve sportovní 

třídě měl dotazník 11 otázek a 10 otázek v nesportovní třídě. 

Ve sportovní třídě byl dotazník zaměřen hlavně na atletickou přípravu a vše co se jí 

týká. Objevily se tam otázky typu - kolik atletických tréninků mají v průběhu týdne, jak 

dlouho trvají, jakým disciplínám se věnují nebo proč navštěvují právě tuto školu. Bylo 

z nich patrné, že většina žáků kromě atletiky nemá už moc času na jiný sport, pouze 

doplňkově. Zajímavé bylo, že někteří s atletikou začínali už v dětském věku (6-8 let) a 

naopak u některých je zkušenost s atletikou velice čerstvá záležitost. Různorodost 

disciplín, které žáci trénují a následně v nich závodí, byla velice široká a rozmarná. 

V rámci celé třídy najdeme zastoupení snad ve všech atletických odvětvích. Ať už se 

jedná o sprinterské nebo střední a dlouhé tratě, technické disciplíny jako jsou skoky, 

vrhy či hody, překážkové běhy, ale i sportovní chůzi. Nikdo se primárně nevěnuje jedné 

skupině disciplín, ale hodně to kombinují, právě toto může mít velký vliv na 

vyrovnanost jednotlivých výkonů, které dosáhly během motorických testů. 

Oproti tomu v nesportovní třídě se dotazník věnoval především hodinám tělesné 

výchovy a pohybu jako takovému. Hodiny tělesné výchovy nejsou v této třídě těmi 

nejpopulárnějšími a sport také moc ne. Především chlapci se věnují ve volném času 

hraní počítačových her, stavení různých modelů, chození ven s kamarády a podobným 

aktivitám. Sportovní aktivita u nich není moc oblíbená. Dívky to mají podobně, chodí 

ven s kamarády nebo se věnují čtení knih. Ovšem najdou se tu i výjimky, i když jich 

moc není. Vyplývá to i z oblíbenosti tělesné výchovy. U většiny tyto hodiny nepatří 

mezi jejich oblíbené. Ani hodiny, kde mají možnost věnovat se atletice nejsou u nich 

moc vítané.  
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Graf č. 15 – Oblíbenost TV v nesportovní třídě 

 

 

 

Graf č. 16 – Oblíbenost atletiky v nesportovní třídě 
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4.4 Souhrnné zhodnocení výsledkové části 

Výsledky testování vyšly lépe pro žáky a žákyně sportovní třídy. U většiny testovaných 

byly výkony nadprůměrné. Dívky navštěvující sportovní třídu dokonce dosáhly i na 

výrazně nadprůměrné hodnocení ve třech ze čtyř testů, jenom v běhu po dobu 12 minut 

na tuto metu žádná nedosáhla. Průměrný výkon byl u nich zcela výjimkou. Výsledky 

byly celkem vyrovnané napříč všemi motorickými testy. Jejich spolužáci na výrazně 

nadprůměrné výsledky sice nedosáhli, ale i tak se nenechali zahanbit. Převažovaly u 

nich sice průměrné výsledky, ale nadprůměrných bylo také celkem dost. Výkony byly 

též velice vyrovnané. Atletickou přípravou, kterou žáci a žákyně ve sportovní třídě 

procházejí, má velký vliv na jejich vyrovnanost. Nemají jednotně zaměřené tréninky, 

ale věnují se všem disciplínám. Klade se důraz jak na rychlost, tak sílu, ale i vytrvalost. 

Všechny složky základních pohybových schopností mají ve výuce a v tréninkách své 

zastoupení. Během roku navíc absolvují řadu atletických závodů a soustředěních 

s různým zaměřením, např. lyže, kola. To vše napomáhá k jejich zlepšení.  

Když se podíváme na nesportovní třídu, tak žáci a žákyně nepodali výkony hodné 

nadprůměrného hodnocení. Jejich výkony byly často pod hranicí průměrného výkonu. 

Výsledky se spíše řadily do kolonky podprůměrné anebo výrazně podprůměrné. 

Vyplývá to jednak z toho, že tyto žáci a žákyně v rámci výuky mají pouze dvě hodiny 

tělesné výchovy týdně a neabsolvují žádnou atletickou přípravu. Druhým důvodem je 

jejich malý nebo téměř žádný zájem o sport. Najdou se u nich i výjimky, které nějaký 

sport ve volném čase dělají, ale spíše rekreačně. Není to pravidelná činnost. Raději hrají 

počítačové hry, stavějí různé modely nebo chodí ven s kamarády, to platí hlavně pro 

chlapce navštěvující nesportovní třídu. Sport není ani pro jejich spolužačky příliš 

zajímavý.  

Výzkumná otázka č. 1 se týkala chlapců sportovní a nesportovní třídy. Měla zjistit, jestli 

žáci sportovní třídy dosáhnou lepších výsledků ve všech motorických testech než žáci 

nesportovní třídy. Mělo se to buďto potvrdit nebo se to měla tato hypotéza vyvrátit. 

Nastala ta první varianta, ve všech čtyřech testech dosáhli žáci sportovní třídy výrazně 

lepších výsledků než žáci nesportovní třídy.  

Výzkumná otázka č. 2 měla stejné znění jako první otázka, rozdíl byl akorát v pohlaví. 

Nezabývala se chlapeckými výsledky, ale dívčími. Opět se mělo buďto tvrzení potvrdit 
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či vyvrátit. Výsledky potvrdily převahu dívek ze sportovní třídy, také tato skutečnost 

byla velice jednoznačná ve všech motorických testech.   

Výzkumná otázka č. 3 měla rozhodnout, jestli došlo k rozdílu zdatnosti chlapců ve 

sportovní třídě v průběhu 25 let. Otázka nebyla zcela potvrzena, protože jeden test (leh-

sed opakovaně) se nedal přesně určit. U zbylých třech testů byla jednoznačná 

dominance, ve dvou testech zvítězili chlapci navštěvující sportovní třídu před 25 lety, 

konkrétně ve člunkovém běhu a běhu po dobu 12 minut. Ve skoku dalekém z místa 

snožmo dosáhli kvalitnějších výsledků chlapci, které jsem testovala letos. Rozdíly mezi 

chlapci byly ve všech třech testech zcela minimální.  

Výzkumná otázka č. 4 měla rozhodnout o tom, jestli jsou rozdíly v úrovni zdatnosti 

mezi dívkami studujícími před 25 lety a dívkami, které studují právě teď sportovní 

třídu. Výsledky vyšly podobně jako u chlapců, opět rozdíly byly nepatrné. V člunkovém 

běhu a v běhu po dobu 12 minut opět zvítězily dívky chodící do sportovní třídy před 25 

lety, oproti tomu dívky navštěvující v dnešní době sportovní třídy ovládly skok daleký 

z místa snožmo.  
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5 ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, jaká je úroveň zdatnosti u žáků, kteří absolvují 

v rámci výuky navíc atletické tréninky s žáky, kteří mají v rozvrhu pouze standardní 

hodiny tělesné výchovy.  Provést mezi nimi komparaci a zjistit, která třída je na tom 

lépe podle testové baterie podle Měkoty a Kováře z roku 2002 (UNIFITTEST 6-60). 

Tato baterie se skládá z několika motorických testů, záleží na věkové kategorii. Pro 

žáky a žákyně osmých tříd (13-14 let) přicházely v úvahu následující testy – skok 

daleký z místa snožmo, leh-sed opakovaně, člunkový běh 4x10 m a běh po dobu 12 

minut. Cíl práce byl splněn, učitelé a trenéři díky tomu získaly nové výsledky testů, 

které běžně neprovádějí a mohou je použít pro další zdokonalování svých žáků a 

svěřenců. Testování bylo prospěšné pro obě strany. Především žáci a žákyně sportovní 

třídy měly možnost zjistit, kde mají ještě rezervy a co mohou ještě zlepšit.  

Všechny úkoly, které jsem si v práci stanovila, jsem se snažila splnit, což se úspěšné 

povedlo. Výzkumné otázky č. 1 a 2 byly potvrzeny, výkonnost žáků a žákyň chodící do 

sportovní třídy je na vyšší úrovni než u jejich kolegů a kolegyň z nesportovní třídy, kteří 

jsou stejně staří. Vyplývá to jednoznačně z většího zájmu o sport, kdy více času věnují 

sportovním aktivitám, především atletice. Vyplývá to i z testování a 

nestandardizovaných dotazníků. Výzkumné otázky č. 3 a 4 nebyly zcela potvrzené. 

Jelikož jeden test (leh-sed opakovaně) se nedal porovnat, tak celkové porovnání nebylo 

možné. V rámci zbylých tří testů jsem zjistila následující. Chlapci před 25 lety dosáhli 

lepších výsledků v člunkovém běhu a běhu po dobu 12 minut, rozdíly v obou testech 

byly zcela nepatrné. Chlapci, které jsem testovala letos, měli lepší výkony u skoku 

dalekého z místa snožmo, ale také zde platí, že rozdíly byly minimální. Co se týče 

dívek, tak výsledky byly stejné jako u chlapců. Dívky před 25 lety ovládly člunkový 

běh a běh po dobu 12 minut a dívky, které jsem měřila letos dosáhly lepších výsledků 

ve skoku dalekém z místa snožmo. Opět rozdíly velice malé.  

Během testování neprojevovala nesportovní třída velký zájem o prováděné testy, spíše 

se těšili na konec hodiny, až to budou mít takzvaně za sebou. U většiny jsem měla 

bohužel tento pocit. Poslouchali, co mají dělat, ale radost z toho moc neměli. Ve 

sportovní třídě jsem měla úplně jiné pocity. U nich jsem cítila zájem a sportovního 

ducha. Zajímalo je, jakou mají výkonnost. Do posledního testu se jim moc nechtělo, ale 
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to se nechce asi nikdy nikomu. Vytrvalost není nikdy moc oblíbená a běh po dobu 12 

minut není výjimkou. Našli se zde i tací, kteří se na to těšili, ale moc jich nebylo. Byla 

s nimi celkově lepší spolupráce než s nesportovní třídou.  

Osobně si myslím, že v dnešní době je velké množství sportovních odvětví. Každý je 

v něčem jiný, proto si každý jedinec může najít co ho baví a naplňuje. Stačí pořádně 

hledat. V minulosti to tak jednoduché nebylo. Dnešní děti mají tím pádem velkou 

výhodu. Co by za to dříve dali, dnes je to často o lenosti a pohodlnosti. Děti nechtějí nic 

dělat, radši sedí doma u počítače nebo u televize. Moderní technika u některých dětí 

„zabíjí“ přirozený zájem o sport.    
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