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Abstrakt 

Název: Hodnocení výkonu v testech pohybové zdatnosti a základních motorických 

dovedností u mladých hráčů fotbalu 

Autor: Marek Šula 

Vedoucí práce: Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. 

Cíle:  Zjistit aktuální výkon v testech pohybové zdatnosti a základních motorických 

dovedností u mladých hráčů fotbalu. Současně je cílem práce hodnotit vzájemný 

vztah mezi tělesnou zdatností a základními motorickými dovednostmi. 

Metody: Pro tuto práci byla pouţita výzkumná metoda pozorování – měření. 

Výzkumný soubor byl tvořen hráči věkové kategorie U8 a U9 z fotbalového 

klubu ABC Braník Praha (n=31; věk x̄= 7,6; σ=0,8). Úroveň základních 

pohybových dovedností byla zjištěna pomocí testu TGMD-2 (Test of Gross 

Motor Development) a úroveň pohybové zdatnosti byla zjištěna pomocí 

testové baterie Unifittest (6-60) 

Výsledky:  U testu pohybové zdatnosti jsme zjistili, ţe 36% hráčů bylo průměrných, 

nad tuto hranici se dostalo 61% (32% nadprůměrných a 29% výrazně 

nadprůměrných) a podprůměrné byly pouze 3% testovaných. V testu 

hrubých motorických dovedností bylo zjištěno, ţe 74% hráčů bylo 

průměrných, 7% nadprůměrných a 19% podprůměrných. Dále bylo zjištěno, 

ţe výsledky mezi sebou mají velmi slabý vztah, neboť hodnota korelačního 

koeficientu je 0,14. 

Klíčová slova: tělesná zdatnost, pohybové dovednosti, mladší školní věk, TGMD-2, 

Unifittest (6-60) 



 

 

 

Abstract  

Title: Evaluation of the performance in tests of physical fitness and fundamental motor 

skills in young football players 

 Author: Marek Šula  

Thesis supervisor: Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.  

Objectives: To determine the current performance in tests of physical fitness and 

fundamental motor skills at young football players. At the same time, it is 

the aim to evaluate the relationship between physical fitness and basic 

motor skills.  

Methods: This research was used the method of observation – measurement. Research 

file was made up of players ages U8 and U9 from ABC Football Club 

Branik Prague (n = 31; age x̄ = 7.6; σ = 0.8). The level of fundamental 

movement skills has been identified using the test TGMD-2 (Test of Gross 

Motor Development) and the level of physical fitness was determined by 

using the Unifittest test battery (6-60)  

Results: In the test of physical fitness, we found that 36% of players were average, 

above this level were 61% (32% above-average and 29% significantly above-

average) and below average were only 3% of tested players. In the test of 

gross motor skills, it was found that 74% of players were average, 7% above-

average and below-average were 19%. Furthermore, it was found that the 

results among themselves do not have any significant relationship, since the 

value of the correlation coefficient is 0,14.  

Key words: physical fitness, motor skills, younger school age, TGMD-2, Unifittest (6-

60)
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1 Úvod 

V dnešním sportu a to nejen ve fotbale je pohybová zdatnost obecně velmi 

významným činitelem. Pokud budeme mluvit přímo o fotbale, je pohybová zdatnost 

základním parametrem například, co se týče úspěšnosti osobních soubojů, obcházení 

soupeře, síla střely a přihrávky na delší vzdálenosti, výška výskoku do vzdušných 

soubojů a podobně. K tomu, aby byla pohybová zdatnost vyuţitelná, je třeba mít 

zvládnutou základní motoriku. Dle mého názoru je nutné základní motoriku u těchto 

věkových kategorií téměř na kaţdém tréninku, neboť je dobře vyuţitelná i v běţném 

ţivotě a to nejen ve sportu. 

U kategorií U8 a U9, by měla být základní motorika uţ relativně dobře zvládnutá 

a děti by ji měly procvičovat nejen na svých sportovních tréninkách, ale i v hodinách 

tělesné výchovy na základní škole. Ovšem v „nevýběrových“ klubech jako je například 

ABC Braník Praha je kolikrát opak pravdou, neboť děti na základních školách nemají 

dobře vedené hodiny tělesné výchovy a se sportem začínají aţ v tomto věku, tudíţ je 

potřeba s nimi začínat od základů. Coţ je většinou relativně problém, protoţe trénink, 

který bude zaměřený na úplné základy, není pak tak efektivní pro hráče, kteří uţ tyto 

dovednosti zvládají. Myslím, ţe v tomto okamţiku by měl hráč začít dělat ještě nějaký 

doplňkový sport jako například atletiku nebo gymnastiku, popřípadě si s trenérem 

domluvit nějaký individuální trénink, který bude na tyto dovednosti zaměřen. 

Co se týče pohybové zdatnosti, tak určitě by nějaké tonizační nebo posilovací 

cviky měly být čas od času zařazeny do tréninkové jednotky, ale tam zase nastává 

problém, ţe u posilovacích cviků to můţe mít spíše negativní účinky, vzhledem k tomu, 

ţe cviky nejsou prováděny správně technicky. Tím pádem by měly být zařazeny cviky 

spíše technicky méně náročné a mělo by být na tréninku dostatečně trenérů nebo 

asistentů, kteří budou schopni hlídat správné provedení. Myslím si, ţe minimálně u 

kategorie U9 je uţ pohybová zdatnost důleţitým faktorem při hře. Například rozvoj 

rychlosti by měl být určitě součástí kaţdé tréninkové jednotky, neboť i ve vrcholovém 

fotbale je to většinou právě rychlost, která dokáţe být rozhodujícím faktorem při 

obcházení soupeře, případně střílení branek. 
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Cílem této práce je tedy zjistit vztah mezi úrovní pohybové zdatnosti a základní 

úrovní motorických dovedností u 35 hráčů věkové kategorie U8 a U9 z fotbalového 

klubu ABC Braník Praha. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

2.1 Sportovní výkon a jeho sloţky (obecně ze sportovního tréninku) 

 

Sportovní výkon popisujeme jako jistou činnost v konkrétním sportovním odvětví, 

respektive průběh a výsledek této činnosti. V podstatě nám tato činnost reprezentuje 

aktuální moţnosti sportovce. Pojem sportovní výkonnost, uţíváme, pokud dokáţe 

sportovec podávat určitý výkon opakovaně a stabilně (Dovalil et al., 2008).   

Bedřich (2006) má podobný názor na definování sportovní výkonnosti. Dle tohoto 

autora je sportovní výkonnost schopnost, která umoţňuje podávat výkon na relativně 

stabilní úrovni. Individuální a věková specifika sportovce, vlivy prostředí nebo činnost 

v tréninku jsou podmínkou pro úroveň výkonnosti. 

Záměrný trénink ve spojení s určitými vlivy, dispozicemi a prostředím vytváří 

skladbu psychofyzických předpokladů k různým typům sportovních činností. Z určitého 

hlediska můţeme tento komplex vnímat jako celek, který je poskládaný z několika částí, 

které jsou vzájemně propojeny. Interpretaci sportovního výkonu chápeme jako 

vymezený systém prvků, který má jistou strukturu, coţ znamená zákonité uspořádání a 

propojení sítí vzájemných vztahů. Jednotlivé prvky mohou být fyziologické, somatické, 

motorické, psychické, kondiční apod. (obr. 1). Některé se rozpoznávají lépe (somatické 

znaky), jiné naopak hůře jako např. koordinační schopnosti (Dovalil et al., 2009).  
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Obrázek 1: Struktura sportovního výkonu (Dovalil et al., 2009) 

 

 

2.2 Obsah učení ve fotbalové přípravce U7-U9 

 

Cílem tréninku dětí je nepoškodit děti a vytvořit u nich vztah k celoţivotní 

aktivitě (Perič, 2012). S tímto tvrzením se rozporuje filozofie rané specializace, které se 

věnuje celá řada studií. Studie většinou předkládají negativní důsledky, které dítě 

mohou postihnout v pozdějším věku. Například Baker (2003b) uvádí, ţe existují 

fyziologické důsledky rané specializace, které vedou ke zranění v dorosteneckém věku. 

Řada takových hráčů také svůj sport později opouští. Malina (2010) uvádí, ţe 

chronickým opakováním specifických sportovních aktivit, které raná specializace 

přináší, dochází k opakovaným mikrotraumatům šlach, svalů nebo kostí, které se na 

daných pohybech podílí, coţ v budoucí kariéře můţe vést k váţným zraněním a můţe 

vyústit v nucený odchod ze sportu.  

Chápeme-li tréninkový proces jako obecný pojem, můţeme ho definovat jako 

proces sloţité bio-psycho-sociální adaptace. To znamená, ţe organismus sportovce se 

musí přizpůsobit poţadavkům tréninku a hlavně výsledného výkonu, ke kterému celý 

proces směřuje. Na základě poţadavků, které si výsledný výkon ţádá, stanovujeme 
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tréninkový proces. Musíme však zmínit, ţe naším cílem například v mladších ţácích 

nebo mládeţi obecně není pouze výkon, ale i pohybová pestrost. S tímto vědomím 

trenér stanovuje, jak bude tréninkový proces v daném věkovém období vypadat (Perič a 

Dovalil, 2010).  

Děti jsou ve věku, kdy dosahují „zlatého věku“ učení se pohybům. Trenér v tomto 

období musí volit takový tréninkový obsah, aby se děti mohly neustále rozvíjet. Jedná 

se o zvyšující se nároky na psychiku a také na fyzickou stránku tréninkového procesu. 

Jestli existují cvičení, která se příliš neliší od těch prováděných v přípravné kategorii, je 

nutné klást důraz na větší samostatnost v rozhodování a na rychlost s přesností 

provedení (Plachý a Procházka, 2014).  

 

2.2.1 Obsah TJ obecně 

 

Podle Plachého a Procházky (2014) by obsah tréninkového procesu v období 
mladších ţáků měl vypadat následovně (obr. 2):  

 

Obrázek 2: Obsah tréninkového procesu v procentech (Plachý a Procházka, 

2014)  
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 průpravné hry a herní cvičení – 55%  

 průpravná a herní cvičení pro individuální činnosti s míčem – 25%  

 silově-rychlostně-obratnostní cvičení a pohybové hry + technika pohybu – 15%  

 kompenzační cvičení a strečink po tréninku (i doma) – 5%  

 

2.3 Motorické dovednosti (obecně definice; rozdělení, testy 

motorických dovedností) 

 

Vývoj motorických dovedností je celoţivotním procesem, který má úzkou 

souvislost s okolním prostředím (Adolph et al., 2010) a jeho vztahem s biologickými 

omezeními (Clark, 2007). Je to způsobilost k pohybové činnosti dosaţená motorickým 

učením a opakováním. Jejím základem je interakce kognitivních, senzorických a 

motorických procesů. Ve sportu je chápána a popisována jako sportovní technika. 

Úspěšné provedení pohybu je přímo závislé na vyhodnocení informací z vnějšího 

prostředí a na jejich základě se jedinec rozhoduje. Dovednost je v tom případě vlastně 

praxí naučená (Měkota & Cuberek, 2007). Belej (2001) doplňuje obecnou definici 

dovedností. Popisuje ji jako způsobilost vykonávat pohybovou činnost správně, 

úsporně, vhodným způsobem a to jak za stálých, tak proměnlivých podmínek. Clarke a 

Metcalf (2002) popisují tzv. fundamentální motorické dovednosti (FMS), které jsou 

základem pro specializované motorické dovednosti, jeţ jsou jednou z důleţitých 

podmínek pro participaci ve sportu (Gallahue & Ozmun, 2006). FMS obsahují 

lokomoční dovednosti jako skákání, běhání a pohyby těla v prostoru, manipulační 

dovednosti jako chytání a házení apod. (Payne & Isaacs, 2008). Vývoj FMS v průběhu 

dětství je kritickou součástí celkového vývoje jedince. Děti s dobrou úrovní FMS a tím i 

úrovní motorických schopností mají vyšší tendenci účastnit se fyzických aktivit, které 

sekundárně vedou k zlepšení zdravotní stránky (Cantell & Crawford, 2008).  

Systematické review Holfelder a Scott (2014), potvrdilo, ţe aţ 23 studií se 

shoduje se stanovenými kritérii, které byly definovány vzájemným vztahem mezi FMS 

a fyzickou aktivitou (Bürgi et al. 2011, Fisher et al., 2005; Williams et al., 2008; Barnett 
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et al., 2011; Kambas et al., 2012; Okely et al., 2001, atd.). Vztah pohlaví a úrovně 

dovedností byl nalezen pouze v několika studiích. Bylo zjištěno, ţe na rozvoj FMS má 

významný pozitivní vliv provozování organizované fyzické aktivity. Barnet et al., 

(2011) se zaměřili na zjišťování vztahu mezi FMS a fyzickou aktivitou. Výsledky 

ukázaly, ţe v průběhu vývoje jsou manipulační a lokomoční dovednosti závislé na 

objemu fyzické aktivity a to jak u chlapců, tak i dívek. To potvrzují ve své studii 

Stodden et al., (2008) kteří uvádějí, ţe vzájemný vztah mezi FMS a fyzickou aktivitou 

je nízký v období raného dětství, variabilní ve středním aţ pozdním dětství a silný v 

dospělosti. Toto potvrzují další studie (Williams et al., 2008; Castelli & Valley 2007; 

Hardy et al., 2010; Lubans, 2010). Vztahem FMS a fyzické aktivity se zabývali i Cliff et 

al., (2009). Ten naznačuje, ţe vztah mezi FMS a fyzickou aktivitou u dětí předškolního 

věku se můţe lišit z hlediska pohlaví, intenzity prováděné činnosti a různorodosti 

pohybových dovedností. Dívky dosahovaly lepších výsledků neţ chlapci v testech 

lokomočních (9,9 proti 7,9, p = 0,003) i manipulačních (10,1 proti 8,6, p = 0,026).  

2.3.1 Rozdělení motorických dovedností 

 

Hájek (2012), který rozděluje motorické dovednosti podle:  

 

Druh motoriky: na základní, pracovní, umělecké, bojové, sportovní a 

tělovýchovné, apod.  

 

Struktura pohybu: rytmické, cyklické a acyklické, symetrické a asymetrické, 

statické a dynamické, apod.  

 

Vnější projev, doba trvání, kompaktnost: diskrétní (jsou krátké a rychlé – hod, 

kop, skok), kontinuální (cyklické, opakující se činnost – chůze, běh aj.), sériové (spojení 

diskrétních a kontinuálních dovedností – hra), otevřené (proměnlivé podmínky- hra, 

jízda na kole), uzavřené (stále stejné, neměnné podmínky – gymnastická sestava).  
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S tímto rozdělením se z určité části shoduje i Měkota a Cuberek (2007), kteří 

rozdělují motorické dovednosti dle několika kritérií.  

 

Měkota a Cuberek (2007) rozdělují základní motorické dovednosti takto:  

 

• Chůze a běh  

• Házení a chytání  

• Válení a kutálení  

• Šplhání a stoupání  

• Visení, komíhání a podpírání  

• Zvedání a nošení  

• Balancování  

• Skákaní a poskakování  

• Tahání a strkání  

• Plazení  

 

Motorická dovednost diskrétní – sériová - kontinuální  

 

Rozhodující je délka trvání daných dovedností. U diskrétních motorických 

dovedností se hovoří o dovednosti s přesně definovaným začátkem a koncem, s 

krátkodobým trváním. Příkladem jsou skoky, vrhy, údery, hody aj.  

Naopak kontinuální dovednosti nemají přesně daný začátek a konec. Pohybová 

činnost je plynulá a trvání má různou délku. Například touto dovedností je běh, jízda na 

kole či plavání. 
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U sériových dovedností dochází ke kumulaci dovedností diskrétních a tím 

vznikající nová sloţitější činnost. Rozhodující význam má posloupnost daných prvků. 

Jedním z příkladů je gymnastická sestava, kde na sebe navazují jednotlivé segmenty 

pohybových úkonů (stoj, kotoul, skok, atd.) (Rychetský a Fialová, 2002). 

Pro děti v tomto období věku je nutná jejich motivace zapojení do cvičení a to 

především provádění daných činnosti herní formou. Důleţitou součástí je vytváření 

takových podmínek, které v dětech probouzejí spontánní formu aktivity. Dle Dvořákové 

(2001) lze ještě základní motorické dovednosti dle charakteru činnosti rozdělit 

následovně:  

 

• Nelokomoční dovednosti  

Zde jsou zařazovány především pohyby se změnou polohy těla nebo jeho částí. Je 

nutné své tělo vnímat v takové míře, aby byl jedinec schopen ovládat své tělo i bez 

zrakové kontroly. Výsledkem je schopnost řízení těla v různých neobvyklých situacích.  

• Lokomoční dovednosti  

Tyto dovednosti jsou specifické zejména přemisťováním těla v prostoru. Jsou 

rozvíjena a zdokonalována s přibývajícím věkem jedince. I přes počáteční nejistoty se 

dané dovednosti zkvalitňují. Příkladem zde jsou: lezení, plazení, chůze, běh, skoky atd.  

• Manipulační dovednosti  

Nejpodstatnějším vlivem je zde úroveň a rozvoj jemné motoriky. Nepatří sem 

pouze zapojení úchopu ruky, ale i manipulace s předměty, či manipulací ostatními 

pomůckami (př. hlavičkování, ţonglování, práce s hokejkou či pálkou atd.). Základním 

prvkem rozvoje těchto dovedností by měla být především hra.  

 

2.3.2 Testování a hodnocení motorických dovedností 

V dnešní době jiţ existuje mnoho testových baterií pro testování a hodnocení 

vývoje motoriky u dětí, jenţ tvrdí Měkota a Blahuš (1983). Jejich výčet uvádí Kohoutek 

a Krkošková (2002) následovně: testy vývoje hrubé motoriky MABC-2 (Movement 

Assessment Battery for Children – 2), TGMD-2 (Test of Groos Motor Development 2), 

BOT-2 (Bruininks - Oseretzsky Test of Motor Proficiency) a nejčastěji pouţívaný 

psychomotorický test v České Republice – OTDP (Orientační test dynamické praxe). 
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Zapříčiněným mnoha faktorů během růstu a dospívání dětí je testování a hodnocení 

vývoje úrovně motoriky velice problematické a obtíţné (Payne a Isaacs, 2007). 

2.3.2.1 Movement Assessment Battery for Children (second edition) – MABC-2 

 

Burton a Miller (1998) poukazují na prvotní test Oseretzkého, jeţ byl 

předchůdcem testu TOMI (Test od Motor Impairment), z něhoţ byla odvozena testová 

baterie MABC (Movement Assessment Battery for Children), inovována do současného 

stavu verze MABC 2. Tato testová baterie je schopna hodnotit a identifikovat motorický 

vývoj u dětí se zvýšeným rizikem výskytu motorických problémů, jak uvádí Henderson, 

Sugden a Barnett (2007).   

V současné době tato testová baterie obsahuje tři části (intervenční manuál, 

motorický test a dotazník) a je koncipována pro kategorie dětí od 3 do 6 let, od 7 do 

10let a od 11 do 16let věku dítěte. MABC-2 obsahuje 8 testů pro kaţdou věkovou 

kategorii, hodnotící hrubou motoriku (házení a chytání), jemnou motoriku (manuální 

dovednost), statickou a dynamickou rovnováhu. Behaviorální metoda hodnocení 

motoriky je dle Fallady a Vandroemmeho (1994) základem baterie MABC-2. Výsledné 

skóre testu je schopno rozlišit dle (Hendersona et. al. (1992) lehké aţ střední motorické 

obtíţe dětí. Dítě je pak dle výsledků zařazeno do jedné ze tří kategorií – absence 

motorických obtíţí, riziko motorických obtíţí a významné motorické obtíţe.   

Cools et al. (2008) však kritizuje tuto testovou baterii z důvodu absence hodnotící 

škály jedinců s nadprůměrnými motorickými dovednostmi. 
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2.3.2.2  Test of Groos Motor Develompent 2 – TGMD2 

 

Prvotní verze testu TGMD pochází z roku 1985, který byl v roce 2002 inovován 

do současné verze TGMD-2, jak uvádí Ulrich (2000). Tento test je určen pro děti od tří 

do jedenácti let a je zaměřený na testování vývoje hrubé motoriky a motorických 

dovedností vykonávaných především v průběhu školní tělesné výchovy. Je vyuţíván v 

psychologii, fyzioterapii, kineziologii a speciální pedagogice.  

Jak uvádí Wiart a Darrah (2001), testová baterie TGMD 2 je sloţena ze dvou částí 

obsahující kaţdá 6 dílčích subtestů na lokomoční dovednosti (běh, skok, cval atd.) 

potaţmo manipulační dovednosti (házení, chytání, driblink atd.). Kaţdá z dovedností je 

posuzována samostatně a náleţí ji předem stanovené kvalitativní hodnotící kritéria pro 

správné provedení dané pohybové činnosti. Kaţdá testovaná osoba má právo na 

provedení testovacího pokusu a poté jsou hodnoceny 2 po sobě jdoucí testovací pokusy. 

U kaţdé testované dovednosti nabývá kritérium hodnot 1 nebo 0, znamenající splnil-li 

jedinec úkol technicky správně, respektive nesplnil. Po absolvování kompletní série 

testů lokomočních i manipulačních dovedností se sečte pro kaţdou sekci bodové 

hodnocení zvlášť a vznikne hrubé bodové skóre, které se následně převede na 

standardizovaný výsledek. V poslední fázi se sečtou standardizované výsledky obou 

subtestů a převedou se na kvocient hrubé motoriky, který je porovnatelný s normou. 

2.3.2.3 Orientační test dynamické praxe – OTDP 

 

Podle Kohoutka a Krkoškové (2002) vytvořil test orientační dynamické praxe 

Míka v roce 1982. Tato metoda má původ v Lurijově neuropsychické diagnostice a 

navazuje na motorické vývojové testy. Test je zaměřen na zjišťování jemné a hrubé 

motoriky a její schopnost reagovat na dynamické podněty u dětí předškolního a 

mladšího školního věku. V případě motoricky postiţených jedinců je lze testovat v 

jakémkoliv věku ţivota. Dle Černé (1995) je tento test v České republice hojně 

vyuţíván, avšak mnohými odborníky je shledán jako příliš podrobný.  
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Test obsahuje osm poloţek, které jsou zaměřeny na pohyb rukou, nohou a jazyka. 

Dítěti je v první fázi zadaný úkol nejprve předveden testujícím, tak aby snahou dítěte 

bylo co nejpřesněji daný úkol zopakovat. Jednotlivé testy mají jasnou posloupnost a 

jsou sepsány v záznamovém archu, dle kterého se testující osoba řídí. Hodnotící osoba 

subjektivně posuzuje míru zvládnutí úkolu a výsledky s přesným časem zanáší do 

připraveného archu (Kohoutek & Krkošková, 2002; Měkota & Cuberek, 2007; 

Čelikovský, 1990).   

Logan, Robinson, & Getchell (2011) provedli studii, ve které bylo zjištěno, ţe ve 

všech výše zmíněných testech typu BOT 2, MABC-2 a TGMD-2 byly prokázány stejné 

vypovídající hodnoty. 

2.3.2.4 Bruininks - Oseretzsky Test of Motor Proficiency – BOT-2 

 

Bruininks (1978) uvádí jako prvotního autora tzv, Oretzského testu jeho 

jmenovatele N. I. Oretzkého a to jiţ v roce 1923. Cílem prvotního testu bylo testování 

úrovně psychomotorické zralosti zahrnující celkovou úroveň motorického vývoje 

(jemná i hrubá motorika). Později v roce 1978 byl tento test upraven a byla představena 

nová verze testu pojmenována BOTMP (Bruininks - OseretzskyTest of Motor 

Proficiency).  

Inovátor tohoto testu, Bruininks (2005), hlásí další obměnu testu a vzniká tak 

nová verze BOT 2 (Bruininks - Oseretzsky Test of Motor Proficiency – second edition). 

Tato testová baterie je celkem obsáhlá a zahrnuje celkem 52 poloţek, u kterých se 

hodnotí úroveň pohybové dovednosti a odhaduje vyzrálost motoriky. Poloţky jsou 

zařazeny do čtyř kategorií zaměřených na jemnou a hrubou motoriku, sílu, rychlost, 

koordinaci, rovnováhu, přesnost a spojení pohybů.  

Existuje také zkrácená verze tohoto testu (,,Shortform“), která obsahuje pouze 14 

vybraných testových poloţek zaměřených tak, aby co nejkomplexněji popsala motoriku 

testované osoby. Wuang (2009) uvádí vyuţití této testové baterie nejen u běţné 

populace, ale také jako vhodnou formu testování u skupin dětí se specifickým 

mentálním postiţením. Podle Flegela a Kolobeho (2002) testová baterie BOT 2 nabízí 

velice přesné a standardní měření, z níţ činí tuto testovou baterii jako jednu z nejčetněji 

pouţívaných metod testování motorických dovedností.  
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2.4 Tělesná zdatnost (obecně definice; rozdělení, testy motorických 

schopností) 

 

Tento pojem se poprvé začal pouţívat cca před padesáti lety a za dobu své 

existence byl jiţ mnohokrát různě definován. Dle Čelikovského (1969) byla jednou z 

prvních definic ta, jeţ pochází z konference konané v Liblicích roku 1961. Tato definice 

říká, ţe tělesná zdatnost je schopnost, umoţňující optimálně reagovat na podněty 

vnějšího prostředí, které vyţadují nějakou tělesnou práci. S touto definicí však mnoho 

nejen českých ale i zahraničních autorů nesouhlasí a právě to má za následek vznik další 

řady definic. Některé z nich jsou pro přehlednost uvedeny níţe.  

Buncova (1995) definice zní takto: „Tělesná zdatnost je výjimečným produktem 

pohybových aktivit, kde se rozhodujícím prvkem stává míra fyziologických adaptací 

jedince jako přímý důsledek pohybové aktivity.“ Sám Bunc (2005) ovšem po nějaké 

době dodává, ţe tělesná zdatnost je součástí zdatnosti obecné. S tímto tvrzením se 

ztotoţňuje ve své definici i Hájek (2001), který definuje tělesnou zdatnost takto: „Je to 

připravenost organizmu konat práci, bez specifikace o jakou formu práce se jedná, resp. 

je to způsobilost vyrovnávat se s nároky vnějšího prostředí či odolávat aktuálním 

vlivům okolí a stresům". Tělesnou zdatnost popisují také Měkota a Cuberek (2007) jako 

globální a kvalitativní ukazatel stavu organismu. Dále ještě doplňují, ţe se jedná o 

pojem multidimenzionální a hierarchický. Carpensen (1985) říká, ţe tělesná zdatnost je 

řada atributů vztahujících se ke schopnosti vykonávat pohybovou aktivitu. Pate (1988) o 

ní tvrdí, ţe odkazuje na funkční schopnosti, které zajišťují produktivní a pohodlné 

zapojení člověka do jeho kaţdodenní činnosti. Davis (2000) uvádí, ţe se jedná o 

schopnost jedince plnit různé sportovní poţadavky (fyziologické a fyzické) bez toho, 

aby se jedinec nadměrně vyčerpal. Bouchard (2007) konstatuje, ţe na úroveň tělesné 

zdatnosti má vliv dědičnost, somatotyp jedince a mnoţství pravidelné pohybové 

aktivity. Dále je nejen podle něj v dnešní době standardem rozdělovat zdatnost na 

výkonově a zdravotně orientovanou.  
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2.4.1 Zdravotně orientovaná zdatnost 

 

Podle Dobrého (1998) se na ni dá nahlíţet dvěma pohledy, a to buď objektivně, 

nebo subjektivně. Objektivní pohled se zaměřuje především na konkrétní data popisující 

objem a intenzitu pohybové aktivity. Tato data se získají například počtem spálených 

kalorií, měřením srdeční frekvence, počítáním odběhnutých kol nebo ujetých kilometrů 

na kole. Subjektivní pohled je zaměřen na subjektivní pocity jedince. Těmito pocity 

mohou být například lepší nálada, napětí z očekávání sníţení hmotnosti nebo změny 

výkonu, potěšení z pohybu, pocit objevování své výkonnosti, chuť pokračovat v 

tréninku a tak dále. Zdravotně orientovaná zdatnost je dle Bunce (1995): „Stav dobrého 

bytí, který dovoluje vykonávat kvalitně a s vysokým nasazením nezbytné kaţdodenní 

aktivity, můţe redukovat výskyt některých zdravotních problémů, můţe výrazně 

ovlivňovat psychiku (proţitky) jedince a můţe tak obecně přispět k plnějšímu proţití 

ţivota.“ Sloţky zdravotně orientované zdatnosti z hlediska antropomotorického definuje 

Suchomel (2006) celkem čtyři. Jsou jimi aerobní zdatnost, svalová síla a vytrvalost, 

svalová flexibilita, tělesné sloţení a somatické parametry.  

2.4.1.1 Aerobní zdatnost 

 

Aerobní zdatnost je podmíněna nejen aerobní kapacitou organizmu, ale také 

maximálním aerobním výkonem. Tento výkon je definován jako maximální mnoţství 

energie uvolněné oxidativními reakcemi v zapojovaných svalech za jednotku času. 

Jedná se o veškerou dostupnou energii vyuţitou k provedení aerobní práce. Maximální 

aerobní výkon je dán maximální spotřebou kyslíku. Souběţně s věkem stoupá v dětství 

také maximální aerobní výkon. To je dáno důsledkem růstu orgánů, které se podílejí na 

kompenzaci zátěţe (plíce, srdce, svalová hmota, mnoţství krve). Aerobní zdatnost 

popisuje Měkota (2002) jako dlouhodobou schopnost vytrvalostního charakteru, která 

jedinci umoţňuje realizovat pohybovou činnost globálního rozsahu po dlouhou dobu 

(alespoň 6 minut) ve střední, nebo vysoké intenzitě. 

Svalová zdatnost obsahuje tři sloţky, jak uvádí Pastucha (2011). Těmi jsou 

svalová síla, svalová vytrvalost a flexibilita. Dále tvrdí, ţe je nutná pro správnou funkci 
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podpůrně pohybového systému, protoţe je důleţitým předpokladem svalové rovnováhy, 

která se projevuje správným drţením těla.  

2.4.1.2  Svalová flexibilita 

Svalová flexibilita, nebo také ji známe pod pojmem kloubní pohyblivost, je 

schopnost člověka úspěšně a v náleţitém rozsahu realizovat pohybovou činnost, která 

má globální charakter.  

2.4.1.3 Tělesné sloţení a somatické parametry 

Pojmy tělesné sloţení a somatické parametry mají podle Měkoty (2002) velký 

vliv na zdravotně orientovanou zdatnost. Nejdůleţitějším se jeví podíl aktivní tělesné 

hmoty, která zdatnost zvyšuje. Naproti tomu obezita zdatnost sniţuje, a to i přes to, ţe 

neovlivňuje svalové předpoklady pro realizaci pohybové aktivity. Bunc (2010) je 

přesvědčen, ţe morfologické předpoklady pro pohybovou zátěţ jsou stejné u všech 

jedinců, bez ohledu na jejich váhu.  

2.4.2 Výkonově orientovaná zdatnost 

 

Na rozdíl od zdravotně orientované zdatnosti je výkonově orientovaná zdatnost 

zaměřena především na výkon samotný. Nejčastěji je výkonově orientovaná zdatnost 

sledována při sportovních soutěţích, v pracovních výsledcích, nebo ve výkonových 

testech, coţ jsou oblasti, které primárně nesledují zdravotní hledisko (Měkota a 

Cuberek, 2007). Dovalil (1991) tvrdí, ţe výkonově orientovaná zdatnost podmiňuje 

nějaký pohybový výkon, na základě jehoţ kvantifikovaného výsledku je jedinec 

hodnocen. Jako příklad lze uvést opakovaný sportovní výkon v závodech.  

Měkota a Cuberek (2007) určili pět sloţek výkonově orientované zdatnosti. Jsou 

jimi explozivní síla, rovnováţná schopnost, hbitost, obratnost, akční a reakční rychlost. 

Dále upozorňují, ţe stejně jako zdravotně orientovaná zdatnost, je i výkonově 

orientovaná zdatnost, závislá na tělesných rozměrech, úrovni motivace a osvojených 

pohybových dovednostech. Tato koncepce se však uplatňuje především při vybírání a 

sledování sportovně talentovaných jedinců a ne u zbytku běţné populace.  



26 

 

Úroveň tělesné zdatnosti je úzce spojena s mnoha zdravotními aspekty. Díky 

zvyšování úrovně tělesné zdatnosti, můţe jedinec docílit sníţení rizika rakoviny, 

kardiovaskulárních problémů a zajistit si duševní zdraví. Velice důleţité je úroveň 

zdatnosti testovat, a to především ve školním věku. Tímto způsobem lze včas 

identifikovat jedince s tělesnou zdatností dosahující nízké úrovně (Ortega, 2008). 

Podle Vobra (2006) se zdatnost zdravotně orientovaná a zdatnost výkonově 

orientovaná nevylučují, ba naopak spolu sdílí podstatný překryv. Zdatnost výkonově 

orientovaná totiţ ovlivňuje sportovní výkon a zdatnost zdravotně orientovaná tento 

sportovní výkon podmiňuje.  

2.5 Stav tělesného, motorického, psycho - sociálního vývoje v mladším 
školním věku 7-10 let 

 

Mladší školní věk začíná šestým a končí desátým rokem ţivota dítěte (Kučera et 

al., 2011). Závaţnou změnou je značné omezení pohybu dítěte a zvyšující se nároky 

kladené v závislosti se školní docházkou (Machová, 1994). Dochází k rozvoji tělesných 

proporcí a některých pohlavních znaků (Riegerová et al., 2006). Studie ukazují rozdíly v 

obsahu tukové hmoty z hlediska pohlaví. Dívky mají v porovnání s chlapci vyšší 

procento tukové hmoty dokonce i v prepubescentním věku. Dále prokázaly vyšší 

procento tukové hmoty u neaktivních jedinců v porovnání s jedinci, kteří se věnují 

sportovní aktivitě (Mascarenhas et al., 2015). Z tohoto hlediska je toto období vhodné 

na učení se, jako je jízda na kole, plavání a další sporty. Dítě nabývá schopnosti 

diferencovat podstatné od nepodstatného, částečně přibývá abstraktní myšlení, zvyšuje 

se schopnost koncentrace (Machová, 1994). V této fázi dochází k utřiďování a 

spojování vývojových dovedností, díky čemuţ je dítě schopno plnit náročnější úkoly. 

Nejsloţitějším percepčním úkolem je naučit se číst (Allen & Marotz, 2002).   

2.5.1 Tělesný vývoj 

 

Charakteristikou tělesného vývoje u dětí mladšího školního věku je podle Periče 

(2012) rovnoměrný růst hmotnosti a výšky dětí. Mezi další znaky patří plynulý rozvoj 

vnitřních orgánů, průběţné zvětšování plicní a vitální kapacity a také zvětšení krevního 
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oběhu. Děti v mladším školním věku jsou dnes silnější a větší neţ byli děti téhoţ věku 

před třiceti lety (Langmeier a Krejčířová, 1998) s tímto faktem se ztotoţňuje i Říčan 

(2004) a dodává, ţe tělesná výška se v tomto období změní v průměru o 28 centimetrů a 

tělesná váha o 15 kilogramů. Během jednoho roku se tělesná výška změní o 2-4 

centimetry a tělesná váha o 1,5-2 kilogramy. Dětem roste druhý chrup, mění se tvar 

jejich obličeje a prodluţují se jim končetiny. V tomto období se také projevují rozdíly 

mezi chlapci a dívkami. Ty jsou evidentní především v mnoţství podkoţního tuku a 

šířce pánve. V obou těchto aspektech dominují dívky. Přesto jsou v průměru pouze o 

půl kilogramu těţší a o centimetr vyšší neţ chlapci. Změnám podléhá i celkový tvar těla 

včetně ustálení zakřivení páteře a tvorby příznivých pákových poměrů mezi 

končetinami a trupem. Kloubní spojení jsou ještě měkká a pruţná, a to i přes rychlou 

osifikaci kostí. Langmeier a Krejčířová (1998) jsou také zastánci názoru, ţe tělesný růst 

je v období mladšího školního věku rovnoměrný avšak dodávají, ţe na začátku a na 

konci tohoto období můţou nastat výraznější změny. 

2.5.2 Motorický vývoj 

 

Nejlepším obdobím pro pohybový rozvoj dětí je období školního věku (9-11 let), 

jenţ uvádí Vrbas (2010). Díky všem moţným změnám, kterými dítě procházejí, je toto 

období zcela ideálním pro intenzivní rozvoj všestranných pohybových činností. Toto 

období se nazývá tzv. “zlatým věkem motoriky“. Děti jsou v průběhu tohoto období 

schopné naučit velké rozpětí pohybů a to zcela rychle a snadno. Nejvhodnějším 

prostředkem k učení je předvedení pohybu dítěti, které pouze pozorováním a 

vytvořením si představy o pohybu dokáţe danou činnost napodobit. Tento proces 

vývoje je spojen se senzomotorickým učením. Je běţné, ţe děti zvládnou leckteré 

pohybové úkony na první pokus a opakováním si je podmiňují v automatizmy. 

Pohybový vývoj je velice důleţitý pro fungování v běţném ţivotě dětí. Langmeier a 

Krejčířová (1998) uvádějí, ţe díky rozvoji hrubé a jemné motoriky je moţno pozorovat 

u celé řady činností veliký progres. U dětí je proces rozvoje jemné motoriky krásně 

vidět na činnostech psaní a kreslení, kdy pohyb vychází z ramenního a loketního kloubu 

a rozvojem jemné motoriky se projevuje funkčnost a cit v zápěstí. Obdobně to 

interpretuje Kučera (2011), který rozvojem jemné motoriky poukazuje na patrné 

zrychlení, efektivnost a plynulost provádění jemně motorických činností. Hlavním 
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důvodem proč tomu tak je, je vývoj a dozrávání zrakového systému dětí. Právě 

zlepšením senzomotorických schopností děti daleko více spoléhají na svůj zrak a 

provádějí jemné motorické činnosti přesněji a rychleji.  

2.5.3 Psycho – sociální vývoj 

 

V době, kdy je dítě školou povinné se u něj začíná vysoce rozvíjet představivost a 

paměť, kterou interpretuje Perič (2012). Současně uvádí, ţe tento proces je důleţitý pro 

pohybový rozvoj dětí. Dítě nabývá postupně nových vědomostí, ale je schopno se 

zaměřit pouze na jednotlivé sekce, nikoliv na souvislosti. Děti začínají být více vnímavé 

vůči svému okolí, coţ do značné míry odvádí jejich pozornost a můţe to vést k větší 

chybovosti v provádění naučených pohybových cyklů. Rozvoj mozku v tomto období 

nedovoluje dětem chápání abstraktních pojmů a ty tak nedokáţou uvést v souvislosti 

informace týkajících se například představy o budoucnosti. Perič (2012) ještě doplňuje 

fakt, ţe děti jsou v tomto období impulzivní a roztěkané. To způsobuje značné výkyvy 

ve změně nálad a nevhodném projevu reakcí na vzniklé situace. Jsou motivovány 

krátkodobými cíli z důvodu nízko rozvinuté vůle a částečnými okamţitými nezdary. 

2.6 Současné poznatky z oblasti výzkumu tělesné zdatnosti a 
motorických dovedností u dětí 

 

Existuje několik studií řešících problematiku vztahů mezi pohybovou aktivitou, 

tělesnou zdatností a motorickými dovednostmi. Studie Basterfield et al. (2014) se 

zaměřila na zjištění, zda existují souvislosti mezi účastí ve sportovním klubu, tělesným 

sloţením a pohybovou aktivitou v období dětství a dospívání. Autoři si poloţili tyto 

čtyři základní výzkumné otázky:  

1) Jaké jsou průřezové vztahy mezi účastí ve sportovním klubu, objektivní mírou 

pohybové aktivity a adipozitou (nadměrnou hmotností zapříčiněnou zmnoţením tukové 

tkáně)? 

2) Je míra pohybové aktivity a adipozity odvoditelná od účasti ve sportovním klubu? 

3) Je účast ve sportovním klubu odvoditelná od míry pohybové aktivity a adipozity? 
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4) Lze ze změn týkajících se účasti ve sportovním klubu odvodit změny v oblasti 

pohybové aktivity a adipozity? 

K této studii byla vyuţita data ze studie Gateshead Millennium Study, kde bylo 

testováno 609 dětí ve věku 7 let. Tato data byla následně analyzována z pohledu 

souvislosti mezi adipozitou, účastí ve sportovním klubu a akcelerometrem naměřenou 

pohybovou aktivitou u dětí sedmiletých, devítiletých a dvanáctiletých. Výsledky studie 

poukázaly na fakt, ţe 72 % (416) devítiletých a 63 % (324) dvanáctiletých dětí je 

součástí nějakého sportovního klubu. U dvanáctiletých dětí je evidentní souvislost mezi 

účastí ve sportovním klubu a celkovou pohybovou aktivitou naměřenou pomocí 

akcelerometru. To naopak neplatí u dětí devítiletých. Inverzní vztah mezi tukovou 

hmotou (odhad z bioelektrické impedance) a účastí ve sportovním klubu stejně jako 

vztah mezi tukovou hmotou a pohybovou aktivitou naměřenou akcelerometrem je 

pozorován pouze u dvanáctiletých dětí, zatímco u devítiletých dětí nikoliv. Na tom, zda 

je dítě součástí sportovního klubu, se významně podepsal jeho socioekonomický stav. 

Ve sportovních klubech tak měli děti z chudších oblastí menší zastoupení. Závěrem 

studie je tvrzení, ţe účast dětí ve sportovním klubu by mohla být spojena se sníţenou 

mírou adipozity. Navíc potenciální přínosy účasti ve sportovním klubu vzhledem k 

adipozitě jsou pravděpodobně způsobeny nepřetrţitým sportováním, spíše neţ 

dlouhodobými ochrannými účinky.  

V další studii Vandorpe et al. (2011) bylo cílem zjistit stabilitu koordinace 

pohybu, a také její vztah k účasti v organizovaném sportu v průběhu času. Metodika 

výzkumu byla následující. Celkem 371 dětí bylo testováno pomocí baterie testů měřící 

pohybovou koordinaci. Toto testování proběhlo ve třech po sobě jdoucích letech u 

všech účastníků. Všichni účastníci byli v době prvního testování ve věku šesti aţ devíti 

let. Navíc v prvním a třetím roce testování účastníci vyplňovali dotazník, týkající se 

jejich zapojení do organizovaného sportu. Z výsledků vzešlo, ţe koordinace pohybu je u 

dětí velice stabilním faktorem. K tomuto závěru bylo vyuţito korelačních koeficientů, 

které byly v rozmezí 0,662 (6-8 let) aţ 0,873 (7-9 let). Díky výsledkům ANOVA se také 

ukázalo, ţe děti, které byly zapojeny do organizovaného sportu po celou dobu testování, 

dosahovaly lepších výsledků, neţ děti, které se do organizovaného sportu nezapojily 

buď vůbec, anebo jen částečně. Dále byla koordinace pohybu indikována jako stabilní v 

průběhu času při účasti v organizovaném sportu, a to i v případě změn v oblasti zapojení 

do sportovní aktivity. Kromě toho základní úroveň koordinace pohybu a účast v 

organizovaném sportu zpravidla předpověděla účast v organizovaném sportu o dva roky 
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později. Závěr studie říká, ţe úroveň stability koordinace pohybu je v dětství důleţitá a 

její role v organizovaném sportu můţe vést k identifikaci talentu, nebo k potenciálnímu 

přínosu pro zdraví v dětství a následně po celou dobu ţivota.  

Z výše uvedených studií vychází, ţe hladina adipozity je u dětí pravděpodobně 

spojena s úrovní pohybové aktivity a stejně tak tomu je i u vztahu pohybové aktivity a 

koordinace pohybu. Tato fakta poslouţila jako motivace k tomu, abychom se v 

praktické části této práce pokusili zjistit úroveň pohybové aktivity a úroveň tělesné 

zdatnosti dětí mladšího školního věku u nás. Následně jsme zjišťovali, zda existuje také 

nějaký vztah mezi těmito dvěma parametry. 

Studie věnující se přímo vztahům mezi pohybovými dovednostmi a tělesnou 

zdatností, je například Goodway a Suminski (2003), která popisuje vztah mezi 

pohybovými dovednostmi a mnoţstvím podkoţního tuku. Tito autoři došli k závěru, ţe 

děti s nadprůměrným mnoţstvím podkoţního tuku mají značné problémy vykonávat 

pohybové dovednosti. Berkey et al. (2003) potvrzují tento závěr a dodávají, ţe převáţné 

obtíţe děti vykazují v lokomočních dovednostech. To samé také potvrzují McKenzie et 

al. (2002) a Okely et al. (2004). Ovšem existují také studie, které tento názor vyvracejí 

jako například Logan et al. (2011), kteří zjistili slabý vztah (r = -0,237) mezi úrovní 

pohybových dovedností a tělesným sloţením (BMI index). Stodden et al. (2008) tvrdí, 

ţe je velice široké spektrum úrovní motorických dovedností u dětí, tudíţ neexistuje 

silný vzájemný vztah mezi úrovní motorických dovedností a úrovní tělesné zdatnosti. 

Jejich názor potvrzuje i výzkum Burnse et al. (2016).Williams G. H. et al. (2008) uvádí 

fakt, ţe děti v dnešní době tráví většinu dne u tzv. ,,sedavých aktivit“ a pohybová 

aktivita střední aţ vysoké intenzity jim zabere pouze <5% denní doby. Na tento fakt 

poukazuje studie Ogdena et al. (2006) na značný nárůst obézních dětí předškolního 

věku, a to 12.6% u dívek a 15,6% populace chlapců. McKenzie et al. (2002) upozorňují 

na fakt, ţe na rozvoj a úroveň motorických dovedností má přímý a výrazný vliv tělesné 

sloţení jedince. Dalším aspektem vztahu mezi pohybovou aktivitou a fyzickou 

kompozicí těla v průběhu dospívání můţe být aktivní účast, či působení v nějakém 

sportovním oddíle. Touto otázkou se zabýval např. Basterfield et al. (2014) a částečně 

tak vyuţil dat z Gateshead Millenium Study, která se zabývala studií vztahů mezi účastí 

ve sportovním klubu, pohybovou aktivitou získanou z akcelerometrů a adipozitou 

(nadměrná hmotnost související s nadměrnou tukovou tkání). Testovány byly děti ve 

věku 7–12 let. Zjištěním byl fakt, ţe u dětí nejstarších je významná souvislost mezi 
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pohybovou aktivitou a působením v nějakém sportovním oddíle (63% dětí 

registrovaných v klubech). Současně byl u 12-ti letých dětí zaznamenán inverzní vztah 

mezi mírou pohybové aktivity a tukovou hmotou. Naopak toto nebylo prokázáno u dětí 

mladších, v této vymezené kategorii. Výsledkem této studie bylo zjištění vlivu 

pravidelné účasti ve sportu na sníţenou pravděpodobnost výskytu adipozity u dětí. 

Vytlačil (2016) ve své diplomové práci hodnotí stav úrovně neuromotoriky, 

tělesného somatotypu, tělesné zdatnosti a především herních dovedností u hráčů fotbalu 

ve věkové kategorii U12 z týmů AC Sparta Praha a SK Motorlet Praha. Autor ve svém 

výzkumu pouţil metodu pozorování, pomocí které hodnotil hráče fotbalu ve věku 11 – 

12 let. Na základě svého výzkumu zjistil významný vztah (r = -0,60; p<0,001) mezi 

úrovní fundamentálních pohybových dovedností a specifickou herní dovedností 

vedením míče. Toto zjištění potvrzuje myšlenku, ţe je velmi důleţité, aby děti měly 

moţnost rozvíjet své základní pohybové dovednosti ve všech sportovních odvětvích. 

Úrovní pohybových dovedností se ve své bakalářské práci zabývá také Oravská (2009), 

jejímţ cílem bylo ověřit, zda má prostředí mateřské školy vliv na úroveň pohybových 

schopností a pohybových dovedností. Oravská pouţila k ověření metody deskripce, 

analýzu prostředí, dotazník a motorické testy. Tato práce dokazuje, ţe děti navštěvující 

mateřské školy s lepším vybavením na tělesnou aktivitu, mají o 7 % lepší výsledky 

motorických testů, neţ školy s horším vybavením. Z toho plyne, ţe by mateřské školy 

ani jiné zájmové organizace neměly na vybavení pro mládeţ šetřit.  

Na zjištění úrovně pohybových dovedností a tělesného sloţení u dětí, které mají 

organizovanou pohybovou aktivitu, se zaměřila ve své práci Kadečková (2017). 

Výzkumný vzorek byl sloţen z 29 předškolních dětí. Na základě výsledků svého 

testování autorka dokázala, ţe úroveň fundamentálních pohybových dovedností z 

oblasti hrubé motoriky se významně neliší od populačního průměru dětí v ČR. 

Výsledky tedy naznačují přiměřený a optimální rozvoj základ základních motorických 

dovedností v předškolním věku. 
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3  CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY 

3.1 Cíle práce 

Cílem této práce je zjistit aktuální výkon v testech pohybové zdatnosti a 

základních motorických dovedností u mladých hráčů fotbalu. Současně je cílem práce 

hodnotit vzájemný vztah mezi tělesnou zdatností a základními motorickými 

dovednostmi. 

3.2 Úkoly práce 

stanovení cílů, úkolů a hypotéz 

nastudování patřičné literatury a na tomto základě zpracovat teoretická 

východiska 

vybrat fotbalový tým kategorií U8 a U9 v dostupném prostředí a odpovídajících 

podmínkách 

podat ţádost etické komisi FTVS UK 

rozdat informované souhlasy zákonným zástupcům dětí 

správně zvolit strategii k organizaci sběru dat 

provést zácvik pro měření základních a specifických pohybových dovedností  

provést samotné měření s předem určeným vzorkem probandů 

zpracovat a analyzovat vybraná data 

vyhodnotit výsledky výzkumu a interpretovat závěr práce 
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3.3 Hypotézy 

1. Předpokládáme významný (přímo úměrný) korelační vztah mezi celkovým skóre 

v testu Unifittest (6-60) a testu TGMD-2 (r ≥ 0,4). 

2. Předpokládáme, ţe minimálně nadpoloviční počet hráčů nedosáhne 

na hodnocení „průměrný“ v testu TGMD-2. 

3. Předpokládáme, ţe minimálně nadpoloviční počet hráčů dosáhne na hodnocení 

„nadprůměrný“ a lépe v testu Unifittest (6-60). 
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4 METODIKA PRÁCE 

4.1 Design výzkumu 

Tato práce je realizovaná pomocí kvantitativního výzkumu s empirickými prvky 

(Hendl, 2012). Kvantitativní výzkum je charakterizován tím, ţe nám přináší numerická 

data měření. Zároveň také zjišťuje vztahy mezi proměnnými a zkoumá, v jakém vztahu 

mezi sebou jednotlivé proměnné jsou. (Punch, 2008). Pro realizaci této práce jsme 

pouţili jako hlavní výzkumnou metodu pozorování (Hendl, 2005). Pozorování je jednou 

z nejzákladnějších technik sběru dat. 

4.2 Charakteristika výzkumného souboru 

Pro tuto bakalářskou práci byl vybrán výzkumný soubor z dvou věkových 

kategorií týmu ABC Braník Praha, kde n=31(věk x̄= 7,6; σ=0,8) 

Veškerá data zahrnutá do diplomové práce byla shromáţděna v rámci 

výzkumného projektu odsouhlaseného etickou komisí UK FTVS pod jednacím číslem 

EK 131/2018. Poté byli podrobně informováni děti a jejich zákonnými zástupci o tom, 

proč a jak bude výzkum probíhat, jeho cíle a účel. Zákonní zástupci, kteří měli zájem o 

zapojení se do výzkumu a podepsali informovaný souhlas. 

4.3 Pouţité metody 

4.3.1 Unifittest (6-60) 

K testu pohybové zdatnosti bylo pouţito testové baterie s názvem Unifittest (6-

60). Je určena k posuzování základní pohybové zdatnosti u dětí, mládeţe i dospělých ve 

věku 6-60 let. Unifittest (6-60) je testová baterie, která je zaměřena na zjišťování úrovně 

výbušné silové schopnosti dolních končetin, dynamická a vytrvalostně silová schopnost 

břišního svalstva, dlouhodobá běţecká vytrvalost a krátkodobá běţecká rychlostní 

schopnost se změnou směru. 

Pro naše účely byla pouţita tzv. desetibodová norma, která je vyuţívána právě při 

testování dětí a kde průměr odpovídá hodnotě 5,5. Hodnocení výkonnosti jednotlivých 

testů je rozděleno do pěti skupin – výrazně podprůměrný, podprůměrný, průměrný, 
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nadprůměrný a výrazně nadprůměrný. Celkové hodnocení, nazývající se Unifit testové 

skóre, kaţdého probanda, získáme součtem bodů všech čtyř testů, které lze opět 

porovnat s normou. 

Motorické testy 

Před začátkem kaţdého cvičení, cvičící důkladně vysvětlí a názorně ukáţe, jak má 

test vypadat a jak bude test měřen. 

Výbušná (explozivní) síla 

Skok daleký z místa odrazem snožmo 

Proband stojí mírně rozkročený před odrazovou čarou. Dále provádí podřep se 

zapaţením a odráţí se snoţmo s pohybem paţí vpřed (viz. Obrázek 4). Takto provede 

kaţdý proband 3 pokusy, z nichţ se zapisuje pouze ten nejdelší. Měření je prováděno od 

odrazové čáry ke konci stopy a je uváděno v centimetrech. 

Obrázek 3 Skok daleký z místa odrazem snoţmo (Měkota et al., 2002) 

 

 

 

 



36 

 

Dynamická a vytrvalostně silová schopnost břišního svalstva 

Tato schopnost je testována opakovanými sedy-lehy na podloţce. Proband je 

v základní poloze – leh na zádech pokrčmo, paţe skrčené vzpaţmo zevnitř, ruce v týl, 

lokty se dotýkají podloţky. Nohy má pokrčeny ideálně v úhlu 90°. Nohy má proband od 

sebe přibliţně v šíři pasu a cvičící drţí dotyčného za nárty (viz. Obrázek 5). Na povel 

proband provádí opakovaně sedy lehy, kde je podmínkou dotyk oběma lokty kolen a 

následně zády a hřbety prstů podloţky. Cvičení je měřeno po dobu jedné minuty a 

úkolem je udělat co největší počet sedů-lehů. 

Obrázek 4 Leh – sed opakovaně (Měkota et al., 2002) 

 

Dlouhodobá běžecká vytrvalost 

Tato schopnost byla testována Lengrovým testem. Test je měřený na vzdálenost 

20m, kterou proband překonává ve stupňujícím tempu (viz. Obrázek 6). Tempo udává 

zvukový signál, který značí, kdy má proband došlápnout za hraniční čáru. Pokud 

proband nestihne vzdálenost urazit ve stanoveném limitu, dostává napomenutí, 

v případě, ţe to proband nestihne dvakrát za sebou, je test ukončen a zapisuje se ve 

vteřinách a uraţených metrech. 
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Obrázek 5 Dlouhodobá běţecká vytrvalost (Měkota et al., 2002) 

 

Krátkodobá běžecká rychlostní schopnost se změnou směru 

Krátkodobá běţecká rychlostní schopnost je testována pomocí člunkového běhu 

na vzdálenost 4x10m. Desetimetrová vzdálenost je vymezena dvěma kuţely o výšce 

maximálně 20cm. Jeden kuţel je umístěn na startovní čáře. Po povelech „Připravte se – 

Pozor – Teď“ proband vybíhá, po zdolání vzdálenosti 10m obíhá kuţel, vrací se zpět a 

kuţel na startovní čáře obíhá tak, ţe trajektorie pohybu tvoří osmičku. Na konci třetího 

úseku jiţ daný kuţel neobíhá, pouze se ho dotkne rukou a vrací se zpět, kde startovní 

čára se stává cílovou a cílového kuţelu se opět dotýká rukou. 
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Obrázek 6 Vytrvalostní člunkový běh na vzdálenost 20 metrů (Měkota et al., 

2002) 

 

 

 

 

4.3.2 Motorický test TGMD2(Test of Gross Motor Development –SecondEdition) 

Testová baterie TGMD -2 se skládá z lokomočního a manipulativního subtestu, 

které hodnotí motorické dovednosti, jenţ jsou rozvíjeny v období předškolního (3-6 let) 

a mladšího školního věku (7-10 let). Testem je měřeno 12 hrubých motorických 

dovedností (6 lokomočních a 6 manipulativních). Test byl vţdy názorně předveden a 

vysvětlen, coţ v tomto případě pro probandy nebylo těţké pochopit, jelikoţ jsou to 

pohyby, které v tomto věku jiţ všichni někdy prováděli. Po ukončení testu se všechny 

bodové hodnocení ze všech testů sčítá a je převáděno na standardizovaný výsledek a 

percentil zvlášť pro oba subtesty. Tyto výsledky jsou následně převáděny na celkový 

motorický kvocient, který se skládá z výsledného standardizovaného skóre obou 

subtestů. Tento výsledný motorický kvocient se dále porovnává s normou, která slovně 

hodnotí jednotlivé probandy. Tato norma rozděluje probandy podle dosaţených výkonů 

do 7 kategorií – velmi dobrý, dobrý, nadprůměrný, průměrný, podprůměrný, slabý a 

velmi slabý. 
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4.3.2.1 Lokomoční subtest 

Tento subtest měří následující hrubé motorické dovednosti, které vyţadují plynulé 

a koordinované pohyby těla. 

Běh 

Schopnost postupovat kupředu tak, ţe se obě nohy při kaţdém kroku po krátký 

čas nedotýkají země. Kuţely jsou 15m od sebe s tím, ţe za kuţely je alespoň 2-3m 

volného místa. Úkolem je běţet od jednoho kuţelu a zpět. U tohoto testu se hodnotí 

čtyři kritéria. Prvním kritériem je, zda se s paţe pohybují v opačném směru neţ nohy a 

zda jsou pokrčené v loktech. Druhé kritérium je, zda jsou obě nohy na krátký moment 

ve vzduchu. Dále jestli noha dopadá na patu či špičku a posledním kritériem je, zda 

noha na které je váha, je ohnutá přibliţně v úhlu 90°. 

Obrázek 7 Běh (Ulrich, 2000) 

 

 

 

Cval popředu 

Schopnost vyvinout rychlý, přirozený třídobý běh popředu. V tomto testu jsou 

kuţely od sebe 7m a cílem je, aby proband zvládl cvalem běţet k jednomu kuţelu a 

zpět. Při tomto testu sledujeme, zda jsou pokrčené paţe ve výši pasu při startu, zda krok 

zadní nohou dopadá vedle, či za vedoucí nohu, zda jsou obě nohy na krátký moment ve 

vzduchu a zda je tempo rytmické po dobu alespoň čtyř kroků za sebou. 
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Obrázek 8 Cval popředu (Ulrich, 2000) 

 

 

 

Poskakování 

Při tomto testu zjišťujeme, zda je proband schopný třikrát po sobě poskočit na 

jedné noze, kterou si dopředu sám zvolí a po provedení tří poskoků se nohy vymění a 

provádí poskoky i na noze druhé. Kritéria jsou v tomto testu následující: zda noha, na 

které není váha, se zhoupne dopředu a proband tak vyvíjí sílu, zda chodidlo nohy, na 

které není váha, je za tělem a zda jsou paţe ohnuté a zhoupnou se dopředu. 

Obrázek 9 Poskakování (Ulrich, 2000) 

 

Přeskok 

Tímto testem zjišťujeme schopnost, vykonat dovednosti potřebné k přeskočení 

předmětu. Jako překáţku jsme pouţili kuţel o výšce přibliţně 30cm. Překáţka je 

vzdálená od místa startu 3m. Proband se rozbíhá od místa startu a přeskakuje překáţku. 
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V testu přeskoku hodnotíme tři následující kritéria. Zda se proband odráţí z jedné nohy 

a dopadá na druhou, zda jsou alespoň na krátký moment obě nohy ve vzduchu a zda 

proband při přeskoku natáhne opačnou paţi oproti noze, jenţ je jeho vedoucí nohou. 

 

 

Obrázek 10 Přeskok (Ulrich, 2000) 

 

Skok snoţmo z místa 

Tento test je stejný jako u Unifittestu (6-60). Cílem je odraz probanda snoţmo od 

startovací čáry co nejdále. Testující hodnotí, zda jsou obě kolena pokrčená a paţe 

nataţené za tělem před skokem, zda se paţe při odrazu natáhnou vpřed a nahoru a zda 

se se proband odráţí z obou nohou a doskakuje na obě nohy s paţemi směřujícími 

k zemi. 

Obrázek 11 Skok snoţmo z místa (Ulrich, 2000) 
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Cval stranou 

Při tomto testu jsou kuţele od sebe vzdáleny 7m. Cílem je, aby se dítě dokázalo 

na obě strany. Kritéria hodnocení jsou následující: Tělo je bokem tak, ţe ramena jsou 

rovnoběţně s čarou na zemi, krok do strany je veden tak, ţe vedoucí noha je 

následována skluzem zadní nohy do pozice vedle nohy vedoucí a jsou značné 

minimálně čtyři po sobě jdoucí cykly krok-skluz doprava i doleva. 

Obrázek 12 Cval stranou (Ulrich, 2000) 

 

 

 

4.3.2.2 Manipulativní subtest 

Úder do stacionárního míčku 

Tento test testuje dovednost strefit se pálkou do míčku ve stálé poloze. Úkolem 

probanda je strefit se pálkou do míčku o průměru 10cm, který se nachází na 

odpalovacím stojánku přibliţně na úrovni pasu testovaného. Hodnotící kritéria jsou: 

úchop a drţení pálky během pokusu, pozice nohou vedle sebe a nepreferovaná strana 

těla je natočena k potenciálnímu nadhazovači, rotace ramen a boků během otočky, 

přenesení váhy na přední nohu a dotek pálky míčku. 
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Obrázek 13 Úder do stacionárního míčku (Ulrich, 2000) 

 

Driblování na místě 

U tohoto testu zjišťujeme, zda je proband schopný driblovat na místě s míčem 

minimálně čtyřikrát dominantní rukou před tím, neţ chytne míč do obou rukou aniţ by 

pohnul nohama. Hodnotíme zde čtyři kritéria. Prvním je, zda se ruka dotkne míče 

přibliţně v úrovni pasu. Druhým, zda je míč tlačen prsty, nikoliv plácáním. Třetím, 

jestli se míč dotkne povrchu před dominantní nohou nebo na její vnější straně. A 

čtvrtým, zda má proband míč pod kontrolou alespoň na čtyři doteky, aniţ by pohnul 

nohama, aby na něj dosáhl. 

 

Obrázek 14 Driblování (Ulrich, 2000) 

 

Chytání 

Tato dovednost je měřena na vzdálenost 4,5m. Zjišťujeme, zda je testovaný 

schopný chytit umělohmotný míček o průměru 10cm, který mu je mírným obloukem 
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mířený na hruď. Zde jsou hodnocena tři kritéria: zda jsou v přípravné fázi ruce před 

tělem a ohnuté v loktech, zda se paţe natáhnou směrem k míčku, který letí a zda je míč 

chycen pouze rukama. 

Obrázek 15 Chytání (Ulrich, 2000) 

 

Kopání 

Zde pozorujeme schopnost kopnutí do míče ve statické pozici preferovanou 

nohou. Vyznačíme dvě čáry od zdi, jedna je ve vzdálenosti 6m od zdi, na kterou je 

umístěn míč a druhá 9m od zdi, od které se proband rozbíhá. Hodnotíme rychlý a 

plynulý pohyb k míči, protáhlý krok, případně skok těsně před kontaktem s míčem, 

noha, kterou proband nekope, je na úrovni míče nebo těsně za ním a zda proband kope 

do míče nártem. 

Obrázek 16 Kopání (Ulrich, 2000) 
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Hod vrchem 

Sledujeme schopnost hodit míč preferovanou rukou do určeného místa na zdi. 

Vzdálenost místa házení od zdi je 6m. Hodnotící kritéria v tomto testu: pohyb je zahájen 

pohybem paţe směrem dolů, bok a ramena rotují do bodu, kde strana, kterou dítě 

nehází, směřuje ke zdi, jestli se váha přenáší nášlapem na nohu opačnou neţ je házející 

ruka, zda pohyb je dokončen odhozením míčku diagonálně přes tělo, směrem k  

nepreferované straně. 

Obrázek 17 Hod vrchem (Ulrich, 2000) 

 

 

 

Koulení míče spodem 

Zde pozorujeme schopnost poslat míč preferovanou rukou do určitého místa po 

zemi. Cílové místo je vymezeno dvěma kuţely, které jsou 1m od sebe. Vzdálenost od 

cílového místa k místu startu je 6m. Hodnotíme čtyři kritéria. Prvním je zda se 

preferovaná ruka zhoupne dolů a dozadu za trup a hruď je směřuje ke kuţelům. 

Druhým, zda proband vykročí směrem ke kuţelům opačnou nohou, neţ je jeho 

preferovaná ruka. Třetím kritériem je pokrčení kolen ke sníţení. A čtvrtým, zda proband 

pustí míč blízko země tak, aby se neodrazil výše neţ 10cm od země. 
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Obrázek 18 Koulení míče spodem (Ulrich, 2000) 
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4.4 Sběr dat 

Toto testování bylo zaměřeno na zjišťování pohybové zdatnosti a základních 

motorických dovedností u dětí ve věku 8-9 let. Testování probíhalo ve fotbalovém 

klubu ABC Braník Praha. K prostoru byl vyuţitý umělý trávník na ABC Braník Praha a 

tělocvična.  

K testování bylo za potřebí několika pomůcek. K testu TGMD-2 to byly 

konkrétně: fotbalový míč, míč o průměru 10cm, basketbalový míč, tenisový míček, 

umělohmotná pálka, lepící páska, stojánek na odpal, kamera a pásmo. Většinu těchto 

pomůcek nám umoţnila k půjčení katedra sportovních her FTVS UK. Všechny 

testování a předávání instrukcí probíhaly po důkladném zaškolení tak, aby byly 

informace a instrukce k testování ideální, tím pádem měli testující názornou ukázku 

s vysvětlením. 

K testování baterie Unifittest (6-60) bylo za potřebí pomůcek: stopky, pásmo a 

dva kuţele. Pro tyto pomůcky jsem opět vyuţil pomoc katedry sportovních her UK 

FTVS. 

Celé testování probíhalo od října 2018 do března 2019 v průběhu několika 

tréninkových jednotek. Probandi většinou byli rozděleni do čtyř skupin po přibliţně 6 

hráčích. 

Při testování TGMD-2 byl nejdříve testován lokomoční subtest a následně 

manipulační. Jednotlivé testy byly absolvovány v pořadí: běh, cval vpřed, poskakování, 

přeskok, skok snoţmo a cval stranou. Co se týče manipulačních dovedností tak byly 

testi za sebou takto: úder do statického míčku, driblování na místě, chytání, kopání, hod 

vrchem a koulení míče spodem.  

Testování Unifittestu (6-60) bylo kompletováno v pořadí: člunkový běh, skok do 

dálky z místa, lehy-sedy, Lengrův test. 

Testovaní probandi nebyli bohuţel na obě testování všichni přítomni, a tudíţ jsme 

byli nuceni testování rozdělit do několika tréninkových jednotek. 
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4.5 Analýza dat 

Při měření testování Unifittest (6-60) jsme data nejprve přepisovali do 

záznamových archů a následně je přepisovali do programu Microsoft Excel 2013. 

Testová baterie TGMD-2 byla nejprve nahrávána na kameru a následně 

vyhodnocována za pomoci videí.  

V programu Microsoft Excel 2013 jsme pro zjištění vztahu mezi pohybovou 

zdatností a základními motorickými dovednosti vyuţili Pearsonův korelační koeficient, 

který je podle Chrástky (2006) popsán jako vyjádření poměru kovariance Sxy a součinu 

směrodatných odchylek obou proměnných. Sx je směrodatná odchylka první a Sy druhé 

proměnné. Pearsonův korelační koeficient nabývá hodnot od -1 do 1. Čím více se 

hodnota blíţí k těmto hranicím, tím je vztah mezi proměnami silnější. Absolutní 

nezávislost vyjadřuje hodnota 0. Evans (1996) interpretuje hodnoty korelačního 

koeficientu takto: 0-0,19 velmi slabá; 0,2-0,39 slabá; 0,4-0,59 střední; 0,6-0,79 silná a 

0,8-1 velmi silná. 
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Motorické dovednosti – TGMD -2 

5.1.1 Grafické hodnocení 

Grafy celkových skóre vycházejí vţdy z kvocientu hrubé motoriky a grafy obou 

subtestů z percentilů. 

Celkové skóre 

V prvním grafu, který znázorňuje celkové hodnocení hrubé motoriky dle jejího 

kvocientu, je zřejmé, ţe většina hráčů byla průměrných. Pouze jeden se vešel do 

nadprůměrného hodnocení. 

Graf 1 Celkové skóre v motorickém testu TGMD-2 (kategorie 2011) 
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V hodnocení ročníku 2010 bylo zastoupení průměrných probandů ještě o něco 

větší a opět byl pouze jeden hráč nadprůměrný. 

Graf 2 Celkové skóre v motorickém testu TGMD-2 (kategorie 2010) 

 

V hodnocení celkového skóre obou ročníků dohromady se pouze potvrdilo, ţe 

nejvýraznější zastoupení mají průměrní hráči. 

Graf 3 Celkové skóre v motorickém testu TGMD-2 (kategorie 2011 + 2010) 
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Lokomoční subtest 

Lokomoční subtest dopadl pro oba ročníky velmi výrazně lépe neţ subtest 

manipulativní. U ročníku 2011 bylo 50% hráčů průměrných a dále pak 37% 

nadprůměrných. 

Graf 4 Skóre v lokomočním subtestu TGMD-2 (kategorie 2011) 

 

U ročníku 2010 bylo hodnocení velmi podobné. Necelá polovina se vešla do 

průměrného hodnocení, nadprůměrných bylo o něco více neţ podprůměrných. 

Graf 5 Skóre v lokomočním subtestu TGMD-2 (kategorie 2010) 
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V hodnocení lokomočního subtestu obou ročníků dohromady je jasně vidět, ţe 

necelá polovina hráčů byla průměrná a nadprůměrných bylo více neţ podprůměrných. 

Graf 6 Skóre v lokomočním subtestu TGMD-2 (kategorie 2011 + 2010) 

 

Manipulativní subtest 

Manipulativní subtest dopadl o poznání hůře neţ lokomoční. Více neţ polovina 

byla podprůměrná a nadprůměrní byli u ročníku 2011 pouze dva. 

Graf 7 Skóre v manipulačním subtestu TGMD-2 (kategorie 2011) 
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U ročníku 2010 byl manipulativní test shledán o něco lépe neţ u ročníku 2011, ale 

i přes to bylo 33% hráčů podprůměrných. 

Graf 8 Skóre v manipulačním subtestu TGMD-2 (kategorie 2010) 

 

Pokud se podíváme na následující graf, můţeme vidět, ţe podprůměrných hráčů 

bylo dokonce více neţ průměrných a nadprůměrní tvořili pouhých 17%. 

Graf 9 Skóre v manipulačním subtestu TGMD-2 (kategorie 2011 + 2010) 
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5.1.2 Tabulkové hodnocení jednotlivých testů 

Co se týče běţeckého testování, tak drtivá většina hráčů měla maximální počet 

bodů a byl pouze jeden hráč, který měl bodů pět, coţ je nejméně ze všech (tab. 1). 

Cval (popředu) byl pro hráče očividně uţ o něco sloţitější pohyb, coţ se projevilo 

i na bodovém hodnocení. Zde se nachází dokonce proband s nulovým hodnocením a 

dalších šest si rozdělilo dva, tři a čtyři body (tab. 2). 

U poskoků měla skoro polovina testovaných probandů plný počet bodů. Zde bylo 

maximum dosaţitelných bodů osm a pouze jeden hráč měl pouze polovinu z nich, coţ 

bylo nejhorší hodnocení (tab. 3). 

Přeskok byl celkově z lokomočního subtestu hodnocen nejmenším počtem 

dosaţitelných bodů – šest. Toto maximum splnilo čtrnáct hráčů a nejhorší výsledek byl 

polovina, kde se nachází čtyři hráči (tab. 4). 

Skok snoţmo byl podobně jako běh velmi úspěšným z hlediska počtu hráčů, 

kteří dosáhli na maximální počet bodů, coţ odpovídá 21 testovaným probandům, kteří 

měli osm bodů (tab. 5). 

Cval bokem byl v lokomočním subtestu vůbec nejúspěšnější. Maximálního počtu 

bodů dosáhlo necelých 71%. Nejhorším výsledkem se prezentuje hráč s dosaţeným 

počtem pěti bodů z osmi (tab. 6). 

Úder do míčku byl prvním testováním z manipulačního subtestu. Očividně ne 

všichni hráči mají tento pohyb dostatečně zaţitý a tak tentokrát pouhých devět hráčů 

mělo maximum a na druhou stranu se našli i hráči, kteří měli body pouze dva a to 

konkrétně dva probandi (tab. 7). 

Dribling byl pro testované, pro mě dost překvapivě, relativně problém. Z tabulky 

lze vyčíst, ţe pouze tři hráči dosáhli maximálních osm bodů. Nejvyšší počet hráčů se 

nachází v hodnocení šesti bodů (tab. 8). 

U chytání spoustě hráčům dělalo problém míček chytit pouze rukama, coţ kdyţ 

jsem jim nepovedlo, ztráceli bod při kaţdém pokusu. Čili v tabulce můţeme vidět, ţe 
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právě nejvyšší počet hráčů ztratilo právě dva body z celkových deseti a tudíţ měli bodů 

osm (tab. 9). 

Kopání dopadlo z celého testování TGMD-2 úplně nejúspěšněji. Maximálního 

počtu šesti bodů dosáhlo 77,42% hráčů a nejhorším výsledkem čtyř bodů se 

prezentovali tři hráči (tab. 10). 

Házení bylo pro spoustu hráčů také dobře zvládnutým a osvojeným pohybem. 

Maxima dosáhlo 17 testovaných, ale nachází se zde i jedinec, který měl překvapivě 

pouhé tři body z osmi (tab. 11). 

V poslední tabulce lze vyčíst, ţe u koulení mělo 38,71% probandů maximální 

počet bodů a nejniţším skóre se prezentuje jedinec s dvěma body (tab. 12).

Tabulka 1 Dovednost „běh“ v testu TGMD-2 

Běh 

Počet bodů Počet hráčů Počet hráčů (procenta) 
8 21 67,74% 

7 2 6,45% 

6 7 22,58% 

5 1 3,23% 

4 0 0,00% 

3 0 0,00% 

2 0 0,00% 

1 0 0,00% 

0 0 0,00% 

 

Tabulka 2 Dovednost „cval popředu“ v testu TGMD-2 

Cval popředu 

Počet bodů Počet hráčů Počet hráčů (procenta) 
8 9 29,03% 

7 5 16,13% 

6 8 25,81% 

5 2 6,45% 

4 2 6,45% 

3 1 3,23% 

2 3 9,68% 

1 0 0,00% 

0 1 3,23% 
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Tabulka 3 Dovednost „poskoky“ v testu TGMD-2 

Poskoky 

Počet bodů Počet hráčů Počet hráčů (procenta) 
10 13 41,94% 

9 6 19,35% 

8 2 6,45% 

7 6 19,35% 

6 4 12,90% 

5 0 0,00% 

4 0 0,00% 

3 0 0,00% 

2 0 0,00% 

1 0 0,00% 

0 0 0,00% 

 

Tabulka 4 Dovednost „přeskok“ v testu TGMD-2 

Přeskok 

Počet bodů Počet hráčů Počet hráčů (procenta) 

6 14 45,16% 

5 10 32,26% 

4 3 9,68% 

3 4 12,90% 

2 0 0,00% 

1 0 0,00% 

0 0 0,00% 
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Tabulka 5 Dovednost „skok snoţmo“ v testu TGMD-2 

Skok snoţmo 

Počet bodů Počet hráčů Počet hráčů (procenta) 
8 21 67,74% 

7 7 22,58% 

6 2 6,45% 

5 1 3,23% 

4 0 0,00% 

3 0 0,00% 

2 0 0,00% 

1 0 0,00% 

0 0 0,00% 

 

Tabulka 6 Dovednost „cval bokem“ v testu TGMD-2 

Cval bokem 

Počet bodů Počet hráčů Počet hráčů (procenta) 
8 22 70,97% 

7 3 9,68% 

6 5 16,13% 

5 1 3,23% 

4 0 0,00% 

3 0 0,00% 

2 0 0,00% 

1 0 0,00% 

0 0 0,00% 

 

Tabulka 7 Dovednost „úder do míčku“ v testu TGMD-2 

Úder 

Počet bodů Počet hráčů Počet hráčů (procenta) 
8 9 29,03% 

7 4 12,90% 

6 9 29,03% 

5 3 9,68% 

4 3 9,68% 

3 1 3,23% 

2 2 6,45% 

1 0 0,00% 

0 0 0,00% 
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Tabulka 8 Dovednost „dribling“ v testu TGMD-2 

Dribling 

Počet bodů Počet hráčů Počet hráčů (procenta) 
8 3 9,68% 

7 6 19,35% 

6 5 16,13% 

5 7 22,58% 

4 4 12,90% 

3 3 9,68% 

2 2 6,45% 

1 0 0,00% 

0 1 3,23% 

 

Tabulka 9 Dovednost „chytání“ v testu TGMD-2 

Chytání 
Počet bodů Počet hráčů Počet hráčů (procenta) 

10 8 25,81% 

9 5 16,13% 

8 10 32,26% 

7 3 9,68% 

6 3 9,68% 

5 0 0,00% 

4 1 3,23% 

3 1 3,23% 

2 0 0,00% 

1 0 0,00% 

0 0 0,00% 

 

Tabulka 10 Dovednost „kopání“ v testu TGMD-2 

Kopání 
Počet bodů Počet hráčů Počet hráčů (procenta) 

6 24 77,42% 

5 4 12,90% 

4 3 9,68% 

3 0 0,00% 

2 0 0,00% 

1 0 0,00% 

0 0 0,00% 
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Tabulka 11 Dovednost „házení“ v testu TGMD-2 

Házení 
Počet bodů Počet hráčů Počet hráčů (procenta) 

8 17 54,84% 

7 2 6,45% 

6 9 29,03% 

5 0 0,00% 

4 2 6,45% 

3 1 3,23% 

2 0 0,00% 

1 0 0,00% 

0 0 0,00% 

 

Tabulka 12 Dovednost „koulení“ v testu TGMD-2 

Koulení 
Počet bodů Počet hráčů Počet hráčů (procenta) 
8 12 38,71% 

7 9 29,03% 

6 7 22,58% 

5 2 6,45% 

4 0 0,00% 

3 0 0,00% 

2 1 3,23% 

1 0 0,00% 

0 0 0,00% 

 

5.2 Tělesná zdatnost Unifittest (6-60) 

5.2.1 Grafické hodnocení 

Celkové hodnocení a stejně tak i jednotlivé testy byly posuzovány podle 

normovaných tabulek z Unifittest (6-60). 
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Celkové hodnocení 

Z následujícího grafu 10 lze vyčíst, ţe celkový počet průměrných, nadprůměrných 

i výrazně nadprůměrných hráčů byl velmi podobný, na druhou stranu podprůměrný hráč 

byl pouze jeden a výrazně podprůměrný nebyl ani jeden proband. 

 

Graf 10 Celkové hodnocení pohybové zdatnosti v testu Unifittest (6-60) 
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Jednotlivé testy 

Skok do dálky 

Ve skoku do dálky snoţmo z místa bylo téměř 50% hráčů nadprůměrných a pouze 

tři probandi byli podprůměrní stejně jako výrazně nadprůměrní. Opět lze z grafu vyčíst, 

ţe výrazně podprůměrný nebyl ani jeden hráč. 

Graf 11 Hodnocení testu „skok do dálky“ v testu Unifittest (6-60) 
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Sedy – lehy 

U sedů- lehů dopadlo hodnocení velmi dobře, neboť více neţ 50% hráčů bylo 

nadprůměrných a šest, coţ odpovídá 19% (n=31), bylo výrazně nadprůměrných. 

Graf 12 Hodnocení testu „sedy-lehy“ v testu Unifittest (6-60) 
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Člunkový běh 

U rychlostního testování, pomocí člunkového běhu, dopadlo hodnocení vůbec 

nejlépe ze všech. Opět bylo přes 50% hráčů nadprůměrných a dokonce 26% bylo 

výrazně nadprůměrných, coţ si myslím, ţe je nastavené i tím, ţe hráči jsou na trénincích 

výrazně tlačeni do zlepšování svých rychlostních schopností. 

Graf 13 Hodnocení testu „člunkový běh“ v testu Unifittest (6-60) 
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Vytrvalost 

Oproti člunkovému běhu dopadl vytrvalostní test jednoznačně nejhůře. V grafu je 

vidět, ţe se zde poprvé objevují i výrazně podprůměrní hráči a to dokonce v zastoupení 

šesti probandů, coţ je 19%. Na druhou stranu bylo stejně hráčů (29%) nadprůměrných a 

podprůměrných a průměrní byli pouze 3 probandi.  

Graf 14 Hodnocení testu „vytrvalost“ v testu Unifittest (6-60) 
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5.3 Vztah mezi pohybovou zdatností a hrubými motorickými 
dovednostmi 

V tabulce 13 můţeme vidět, ţe nejsilnější vztah tvoří korelace TGMD-2 s oběma 

subtesty této testové baterie, kde jsou tyto dvě korelace klasifikovány jako střední. Mezi 

lokomočním subtestem a Unifittestem (6-60) je hodnota korelačního koeficientu 0,23, 

coţ je normováno jako slabý vztah. Všechny ostatní počítané korelace jsou hodnoceny 

jako velmi slabé. 

Tabulka 13 Korelace mezi pohybovou zdatností a hrubou motorikou 

Korelační 
koeficient 

TGMD-

2 

Manipulační 
subtest 

Lokomoční 
subtest 

Unifittest (6-

60) 

TGMD-2 0,1 0,70 0,65 0,14 

Manipulační 
subtest 0,70 -0,1 -0,08 -0,03 

Lokomoční subtest 0,65 -0,08 0,23 

Unifittest (6-60) 0,14 -0,03 0,23 
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6 DISKUZE 

V této části budeme usilovat o ověření čtyř stanovených hypotéz, které se týkají 

vztahu mezi testy Unifittest (6-60) a TGMD-2, průměrného celkového hodnocení 

v testech a porovnání tohoto hodnocení mezi oběma věkovými kategoriemi. 

Hypotéza 1 

Předpokládáme významný (přímo úměrný) korelační vztah mezi celkovým skóre 

v testu Unifittest (6-60) a testu TGMD-2 (r ≥ 0,4). 

Hypotéza byla zamítnuta 

Touto hypotézou jsme se snaţili zjistit, zdá má pohybová zdatnost nějaký vztah 

s hrubými motorickými dovednostmi. Hypotéza byla zamítnuta, neboť hodnota 

korelačního koeficientu je pouze 0,14 coţ je podle Evanse (1996) klasifikováno jako 

velmi slabý vztah. S tímto zjištěním se shoduje i studie Stodden et al. (2008), která 

zjistila, ţe v mladším školním věku teprve vzniká určitý vztah mezi motorickými 

dovednostmi a tělesnou zdatností, který se postupně s narůstajícím věkem prohlubuje. 

To znamená, ţe děti, které jsou na tom s pohybovou zdatností například velmi dobře, 

nemusí být nutně velmi dobré i v hrubých motorických dovednostech a stejně tak i 

naopak, pokud jsou na tom špatně s pohybovou zdatností, mohou být ale velmi dobré 

v motorických dovednostech.  

Hypotéza 2 

Předpokládáme, ţe minimálně nadpoloviční počet hráčů nedosáhne na hodnocení 

„průměrný“ v testu TGMD-2. 

Hypotéza byla zamítnuta 

V grafu 3 je vidět, ţe 74% jedinců bylo průměrných a dokonce dalších 7% bylo 

nadprůměrných. Nutno podotknout, ţe celkové skóre hodně zvyšoval test „kopání“, kde 

většina hráčů dosáhla na maximální počet bodů. Na druhou stranu například test „úder 

do míčku“ celkové hodnocení spíše sniţoval, neboť pro děti tohoto věku to není ani 

zdaleka tak osvojený pohyb jako právě kopání – zvláště pro fotbalisty. Dá se 

předpokládat, ţe by za to mohla být zodpovědná raná specializace, čili děti nemají tolik 
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zkušeností s ostatními sporty, kde jsou například pouţívány ruce jako hlavní 

manipulační končetiny – basketbal, volejbal, softbal. Za předpokladu, ţe bychom 

například byť jen do rozcvičovací části tréninkové jednotky zapojili více 

kompenzačních cviků, kde bude více házení, chytání, popřípadě i driblování, můţeme 

usuzovat, ţe hodnoty v celkovém skóre TGMD-2 narostou a to celkem výrazně, neboť 

v mladším školním věku se děti nachází ve „zlatém věku motoriky“, tudíţ si rychleji a 

snadněji učí novým dovednostem. 

 

Hypotéza 3 

Předpokládáme, ţe minimálně nadpoloviční počet hráčů dosáhne na hodnocení 

„nadprůměrný“ a lépe v testu Unifittest (6-60). 

Hypotéza byla potvrzena 

Tuto hypotézu nám potvrzuje graf 10, kde lze vyčíst, ţe hodnocení 

„nadprůměrný“ dosáhlo 32% hráčů a hodnocení „výrazně nadprůměrný“ 29%, coţ je 

dohromady 61%. Výsledek není příliš překvapivý, neboť testovaní hráči jsou všichni 

sportovci a tudíţ by měli mít lepší pohybovou zdatnost neţ jejich vrstevníci, kteří ţádný 

sport nedělají a jelikoţ jsou normy určené z náhodných probandů, dá se očekávat, ţe 

alespoň polovina hráčů v kaţdém klubu by měla dosáhnout minimálně na hodnocení 

„nadprůměrný“, coţ se i potvrdilo. Samozřejmě se u těchto věkových kategorií objevují 

i děti, které se sportem teprve začínají a tudíţ nemají tak dobré výsledky. V našem 

případě je to tedy 39% hráčů, kteří dosáhli hodnocení „průměrný“ nebo hůře. Je 

pozitivní, ţe se tato hypotéza potvrdila, protoţe je vidět, ţe děti, které sportují mají 

dobře připravený pohybový aparát i ze zdravotně – preventivního hlediska a zároveň 

tvoří dobrý základ pro psychomotorický vývoj. 
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Doporučení pro praktické vyuţití 

V první hypotéze jsme se zabývali vzájemným vztahem pohybové zdatnosti a 

motorickými dovednostmi, jenţ nám vyšel jako velmi slabý. Tudíţ bychom se měli 

v tréninkových jednotkách zaobírat jak rozvojem pohybové zdatnosti, tak i motorickými 

dovednostmi a to nejen kopáním, ale zapojit i kompenzační hry a cviky například 

z atletiky, gymnastiky nebo dalších sportovních her, kde s míčem nepracují jen nohy ale 

i ruce. Je tedy třeba individuálně přistupovat k hráčům. Tím máme na mysli, ţe hráči, 

kteří nemají dobře zvládnutou techniku cviků, ale mají dobré výsledky v pohybové 

zdatnosti, musí spíše pracovat konkrétně na technice a nesnaţit se technické cviky dělat 

ve větší rychlosti popřípadě s vyvinutím maximální síly. Naopak děti, které cviky 

zvládají dobře technicky, by se měly tlačit do vyšších rychlostí a vyvinutí větší síly. 

Tento názor souvisí s tím, ţe pokud hráč dělá cvičení, popřípadě konkrétní cvik, naplno, 

ale nedělá ho dobře technicky, tak se ho naučí do budoucna spíš špatně a pro trenéry 

vyšších věkových kategorií se to bude těţko přeučovat. O důleţitosti pohybové 

zdatnosti jsme tu jiţ mluvili, tudíţ čím dříve hráč zvládne techniku a můţe se s ním 

pracovat ve větším fyzickém úsilí, tím lépe.  

Co se týče druhé hypotézy, tak většina dětí měla maximální počet bodů z kopání 

(tabulka 10), ale například v testu „úder do míčku“ (tabulka 7) hráči body spíše ztráceli. 

Testovaní byli v ideálním věku, kdy lze rychle a snadno ovlivnit jejich schopnosti a 

dovednosti. Spousta mladých hráčů vyuţívá doplňkových sportů jako je atletika, ale uţ 

jen velmi malé mnoţství má co dočinění s ostatními sportovními hrami. Je celkem 

náročné samozřejmě skloubit tréninky a utkání dvou sportovních her, nebo dvou sportů 

obecně. Za tohoto předpokladu si myslím, ţe by se měly děti učit těmto novým 

dovednostem ze všech moţných sportů, ve školách, kde je to ale velmi často opomíjeno. 

Z těchto výsledků je patrné, ţe hráči jsou, co se týče pohybů vyuţívaných ve fotbale, 

minimálně průměrní, ale v ostatních dovednostech trochu zaostávají. Mohli bychom 

také doporučit rozvíjet centrální stabilizační systém těla, který dopomáhá k rozvoji 

koordinace a stability, coţ jsou schopnosti úzce spjaté s testovanými dovednostmi. 

Konkrétně by se dalo hovořit o cvičeních z oblasti jógy, vyuţití labilních ploch jako je 

například bosu, gym ball nebo thera - band.  

V hypotéze tři jsme se zabývali celkovým skóre v testu Unifittest (6-60). Díky 

této hypotéze jsme potvrdili velmi důleţitou sloţku fotbalu, jenţ je pohybová zdatnost. 

V kaţdé tréninkové jednotce by se mělo nacházet alespoň jedno cvičení rozvíjející 
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pohybovou zdatnost, coţ se dá předpokládat, ţe u tohoto klubu je pravdou. Ve spoustě 

klubů je rozvoj tělesné zdatnosti u hráčů tohoto věku zavrhována, nicméně my 

předpokládáme, ţe pokud jsou cvičení dobře vedena a je kontrolována správnost jejich 

provedení, jsou i velmi dobrou prevencí vůči zraněním. Co se týče utkání, tak hráči, 

kteří jsou dobře fyzicky připravení, mají oproti soupeři značnou výhodu. Ve fotbale 

jsou to právě velmi často schopnosti jako rychlost a síla v osobních soubojích, které 

dokáţí rozhodovat zápasy. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo zjistit aktuální úroveň pohybové zdatnosti a základních 

pohybových dovedností. Pro zjištění těchto komponent bylo vyuţito dvou testových 

baterií – Unifittest (6-60) a TGMD-2. Po sběru dat z těchto testů bylo cílem zjistit 

vzájemný vztah mezi nimi a jak je tento vztah silný. Z Unifittestu (6-60) jsme zjistili, ţe 

pouze jeden proband byl klasifikován jako podprůměrný a dokonce 29% (devět hráčů) 

bylo výrazně nadprůměrných. Pomocí testové baterie TGMD-2 bylo zjištěno, ţe 74% 

hráčů bylo průměrných, coţ popírá čtvrtou hypotézu, která byla zaloţena na teorii, ţe 

ani 50% nedosáhne na hodnocení „průměrný“. Výsledek je celkem překvapivý, neboť 

většina hráčů byla v obou testech průměrných nebo lépe, ale přes to spolu výsledky 

nepoukazují na téměř ţádný vztah, respektive „velmi slabý“ vztah. 



 

71 

 

 

8 ZDROJE 

 

ADOLPH, K. E., KARASIK, L. B., & TAMIS-LEMONDA, C. S. Moving 

between cultures: Cross-cultural research on motor development. Handbook of 

cross-cultural development science, 2010 

ALLEN, K. E., & MAROTZ, L. R. Přehled vývoje dítěte: od prenatálního období 

do 8 let. Portál, 2002 

BAKER, J. Early specialization in youth sport: A requirement for adult expertise? 

High ability studies, 14(1), 85-94.. 2003b 

BARNETT, L., VAN BEURDEN, E., MORGAN, P., BROOKS, L., & BEARD, 

J. Does childhood motor skill proficiency predict adolescent fitness? Medicine+ 

Science in Sports+ Exercise, 40(12), 2137, 2008 

BASTERFIELD, L., REILLY, J., PEARCE, M., PARKINSON, K., ADAMSON, 

A., REILLY, J., VELLA, S. Longitudinal associations between sports 

participation, body composition and physical aktivity from childhood to 

adolescence. Journal of Science and Medicine in Sport [online]. 2014, (18), 178–

182 [citováno dne: 23. května 2017]. Dostupné z: 

http://www.jsams.org/article/S1440-2440(14)00048-6/fulltext 

BELEJ, M. Motorické učenie. Prešovská univ.-Fakulta human. a prír. vied., 2001 

BERKEY, C., ROCKET, H. R. H., GILLMAN, M. W., COLDITZ, G. A., One-

year ganges in activity and inactivity among 10-15 year old boys and girl: 

Relationship to chase in body mass index. Pediatricks, 111, 2003. 

BOUCHARD, C., BLAIR, S. N., HASKELL, W. L. Physical activity and health. 

Champaign, IL: Human Kinetics, 2007 

BUNC, V. Pojetí tělesné zdatnosti a jejich sloţek. Tělesná výchova a sport 

mládeže., Praha: UK FTVS, 1995, roč. 61, č. 5 



 

72 

 

BÜRGI, F., MEYER, U., GRANACHER, U., SCHINDLER, C., MARQUES-

VIDAL, P., KRIEMLER, S., & PUDER, J. J. Relationship of physicalactivity 

with motor skills, aerobic fitness and body fat in preschool children: a cross-

sectional and longitudinal study (Ballabeina). International journal of obesity, 

35(7), 937-944. 2011 

BURNS, R., BRUSSEAU, T., Multivariate Association Among Health-Related 

Fitness,  

BURTON, A. W., MILLER, D. E. Movement sklil assessment: Human Kinetice 

Publisher, 1998 

CANTELL, M., & CRAWFORD, S. G. Physical fitness and health indices in 

children, adolescents and adults with high or low motor competence. Human 

movement science, 27(2), 344-362., 2008 

CASTELLI, D. M., & VALLEY, J. A. The relationship of physical fitness and 

motor competence to physical activity. Journal of Teaching in Physica Education, 

26(4), 358374., 2007 

CLARK, J. E. On the problem of motor sklil development.  Journal of Physical 

Education, Recreation & Dance, 78(5), 39-44. 2007 

CLARK, J. E., & METCALF, J. S. The mountain of motor development: A 

metaphor. In J. E. Clark & J. H. Humphrey (Eds.), Motor development: Research 

and reviews, volume 2 (pp. 163–190). Reston, VA: National Association for Sport 

and Physical Education, 2002 

CLIFF, D. P., OKELY, A. D., SMITH, L., &MCKEEN, K. Relationships between 

fundamental movement skills and objectively measured physical activity in pre-

school children, 2009 

ČELIKOVSKÝ, S. Antropomotrika pro studující tělesnou výchovu. 3. vyd., 

Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 

ČELIKOVSKÝ, S., aj. Tělesná zdatnost a výkonnost: Vybrané kapitoly. 1. vyd. 

Praha: SPN, 1969. 

DAVIS, B. Physical education and the study of sport, Mosby Incorporated, 2000. 



 

73 

 

DOVALIL, J. Lexikon sportovního tréninku 2. upr. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 

ISBN 978-80-246-1404-5.  

DOVALIL, J., a KOL. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2009. ISBN 

978-807376-130-1. 

FISHER, A., REILLY, J. J., KELLY, L. A., MONTGOMERY, E., 

WILLIAMSON, PATON, J. Y., & GRANT, Fundamental movement skills and 

habitual physical activity in young children. Med Sci Sports Exerc, 37(4), 684-

688, 2005 

GALLAHUE, D. L. OZMAN. JC. Understanding motor development: Infants, 

children, adolescents, adults. McGraw-Hill Humanities, Social Sciences & World 

Languages, 2006 

GOODWAY. J. D., SUMINSKI, R., Learner and enviromental constraints 

influencing fundamental motor sklil development of at-risk Hispanic preschoolers. 

Research Quarterly for Exercise and Sport, 2003. 

HÁJEK, J. Antropomotorika. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 

2012 

HARDY, L. L., KING, L., FARRELL, L., MACNIVEN, R., & HOWLETT, S. 

Fundamental movement sklils among Australian preschool children. Journal of 

Science and Medicine in Sport, 13(5), 503-508, 2010 

HENDERSON, S. E., SUGDEN, D. A., BARNETT, A. L. Movement assessment 

battery for children-2: London, 2007. 

HOLFELDER, B., & SCHOTT, N. Relationship of fundamental movement skills 

and physical activity in children and adolescents: A systematic review. 

Psychology of Sport and Exercise, 15 (4), 382-391, 2014 

KADEČKOVÁ, A. (2017) Hodnocení motorických dovedností a tělesného složení 

u dětí s organizovanou pohybovou aktivitou. Bakalářská práce na UK FTVS. 

Vedoucí diplomové práce Mgr. Jakub Kokštejn, PhD. 



 

74 

 

KAMBAS, A., MICHALOPOULOU, M., FATOUROS, 

IG., CHRISTOFORIDIS, C., MANTHOU, E., GIANNAKIDOU, 

D., VENETSANOU, F., HABERER, E., CHATZINIKOLAOU, 

A., GOURGOULIS, V., ZIMMER, R., The relationship between motor 

proficiency and pedometer - determined physical activity in young children. 

Pediatric exercise science, 24(1), 34, 2012. 

KOHOUTEK, R., KRKOŠKOVÁ, A. Základy uţité psychologie: Akademické 

nakladatelství CERM, 2002. 

KUČERA, M., KOLÁŘ, P., & DYLEVSKÝ, I. Dítě, sport a zdraví. Galén, 2011 

LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie.  3.  vyd. Praha: 

Grada, 1998. 

LOGAN, S. W., SCRABIS-FLETCHER, K., MODLESKY, CH., GETCHELL, 

N., The Relationship Between Motor Skill Proficiency and Body Mass Index in 

Preschool Children. Research Quarterly for Exersice and Sport, 82, 2011 

LUBANS, D. R., MORGAN, P. J., CLIFF, D. P., BARNETT, L. M., & OKELY, 

A. D. Fundamental movement skills in children and adolescents: review of 

associated health benefits| NOVA. The University of Newcastle's Digital 

Repository, 2010. 

MACHOVÁ, J., TICHÁ, D., & MÍŠEK, P. Biologie člověka pro speciální 

pedagogy. Karolinum, 1994 

MASCARENHAS, L. P. G., GRZELCZAK, M. T., DE SOUZA, W. C., & 

STABELINI, A. Aerobic Power in Prepubescent Children with Different Levels 

of Physical Activity. Retos, 27, 203-205, 2015. 

MCKENZIE, T. L., SALLIS, J. F., BROYLES, S. L., Childhood movement skills: 

Predictors of physical aktivity in Anglo- and Mexican- American adolescents? 

Research Quarterly for Exersice and Sport, 73, 2002. 



 

75 

 

MCKENZIE, T. L., SALLIS, J. F., BROYLES, S. L., Childhood movement skills: 

Predictors of physical aktivity in Anglo- and Mexican- American adolescents? 

Research Quarterly for Exersice and Sport, 73, 2002. 

MĚKOTA, K. et al. UNIFITTEST (6-60): příručka pro manuální a počítačové 

hodnocení základní motorické výkonnosti a vybraných charakteristik tělesné 

stavby mládeže a dospělých v ČR. 1. vyd. Praha: UK FTVS, 2002. ISBN 80-

86317-18-8. 

MĚKOTA, K., & CUBEREK, R. Pohybové dovednosti – činnosti - výkony. 

Univerzita Palackého v Olomouci, 2007 

MUŢÍK, V., SÜSS, V. Tělesná výchova a sport mládeže v 21. století, Brno: 

Masarykova Univerzita, 2009. 

OGDEN, C. L., CAROLL, M. D., CURTIN, L. R., MCDOWELL, M. A., 

TABAK, C. J., FLEGAL, K. M., Prevalence of overweight and obesity in the 

United States, 1999-2004. Jama 2006. 

OKELY, A. D., BOOTH, M. L., & PATTERSON, J. W. Relationship of physical 

activity to fundamental movement skills among adolescents. Medicine and 

science in sports and exercise, 33(11), 1899-1904, 2001 

OKELY, A. D., BOOTH, M. L., CHEY, T., Relationship between body 

composition and fundamental movement skills among children and adolescent. 

Research Quarterly for Exersice and Sport, 75, 2004 

ORAVSKÁ, Š. (2009) Úroveň základních pohybových schopností a dovedností 

předškolních dětí ve vztahu k podmínkám mateřské školy. Bakalářská práce na UK 

FTVS. Vedoucí bakalářské práce Doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc. 

PATE, R. R. The evolving definition of physical fitness. Quest, 1988, roč. 40, č. 

3, s. 174-179. 

PAYNE, V. G., & ISAACS, L. D. Human motor development: A lifespan 

approach. (7th ed.). Boston: McGrawHill, 2008 



 

76 

 

PERIČ, T. Sportovní příprava dětí. Praha: Grada, 2012. ISBN: 978-80-247-4218-

2 

PERIČ, T., DOVALIL, J. Sportovní trénink. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, Fitness, 

síla, kondice. ISBN 978-80-247-2118-7. 

Physical Activity , and TGMD-3 Test Items in Disadvanteged Children From Low 

Income Families. University of Utah, 2016. 

PFEIFER, R., (2018) Vztah mezi úrovní základních pohybových dovedností a 

specifických herních dovedností u hráčů fotbalu v kategorii mladších ţáků. 

Bakalářská práce na UK FTVS. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Jakub Kokštejn, 

PhD. 

PLACHÝ, A., & PROCHÁZKA, L. Učebnice fotbalu pro trenéry dětí (4 - 13 let). 

1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2014, Edice Českého olympijského výboru. ISBN 

978-80-2043477-7 

RIEGEROVÁ, J., PŘIDALOVÁ, M., & ULBRICHOVÁ, M. Aplikace fyzické 

antropologie v tělesné výchově a sportu:(příručka funkční antropologie). Hanex, 

2006 

STODDEN, D. F., GOODWAY, J. D., LANGENDORFER, S. J., ROBERTON, 

M. A., RUDISILL, M. E., GARCIA, C., & GARCIA, L. E. A developmental 

perspective on the role of motor sklil competence in physical activity: An 

emergent relationship. Quest, 60(2), 290-306, 2008 

SUCHOMEL, A. Příspěvek ke standardizaci vybraných motorických testů baterie 

FITNESSGRAM. Česká kinantropologie, 2004 

VANDORPE, B., VANDENDRIESSCHE J., VAEYENS R., PION J., 

MATTHYS S., LEFEVRE J., PHILIPPAERTS R., LENOIR M. Relationship 

between sports participation and the level of motor coordination in childhood: A 

longitudinal approach. Journal of Science and Medicine in Sport [online]. 2011. 

[citováno dne: 25.3. 2019]. Dostupné z: http://www.jsams.org/article/S1440-

2440(11)00182-4/fulltext 



 

77 

 

VOBR, R. Disportare 2006. České Budějovice: PF JU, 2006. 

VRBAS, J. Škola a zdraví pro 21. století, 2010: Zdravotně orientovaná zdatnost 

dětí mladšího školního věku. Brno: Masarykova Univerzita, 2010.  

VYTLAČIL, A., (2016) Hodnocení vztahů úrovně neuromotoriky, tělesného 

somatotypu, tělesné zdatnosti a herních dovedností u hráčů fotbalu v kategorii 

U12. Diplomová práce na UK FTVS. Vedoucí diplomové práce Mgr. Jakub 

Kokštejn, PhD. 

WILLIAMS, H. G., PFEIFFER, K. A., O'NEILL, J. R., DOWDA, M., MCIVER, 

K. L., BROWN, W. H., & PATE, R. R. Motor skill performance and physical 

activity in preschool children. Obesity, 16(6), 1421-1426, 2008 



 

78 

 

SEZNAM GRAFŮ A TABULEK 

Graf 1 Celkové skóre v motorickém testu TGMD-2 (kategorie 2011) 

Graf 2 Celkové skóre v motorickém testu TGMD-2 (kategorie 2010) 

Graf 3 Celkové skóre v motorickém testu TGMD-2 (kategorie 2011 + 2010) 

Graf 4 Skóre v lokomočním subtestu TGMD-2 (kategorie 2011) 

Graf 5 Skóre v lokomočním subtestu TGMD-2 (kategorie 2010) 

Graf 6 Skóre v lokomočním subtestu TGMD-2 (kategorie 2011 + 2010) 

Graf 7 Skóre v manipulačním subtestu TGMD-2 (kategorie 2011) 

Graf 8 Skóre v manipulačním subtestu TGMD-2 (kategorie 2010) 

Graf 9 Skóre v manipulačním subtestu TGMD-2 (kategorie 2011 + 2010) 

Graf 10 Celkové hodnocení pohybové zdatnosti v testu Unifittest (6-60) 

Graf 11 Hodnocení testu „skok do dálky“ v testu Unifittest (6-60) 

Graf 12 Hodnocení testu „sedy-lehy“ v testu Unifittest (6-60) 

Graf 13 Hodnocení testu „člunkový běh“ v testu Unifittest (6-60) 

Graf 14 Hodnocení testu „vytrvalost“ v testu Unifittest (6-60) 

Tabulka 1 Dovednost „běh“ v testu TGMD-2 

Tabulka 2 Dovednost „cval popředu“ v testu TGMD-2 

Tabulka 3 Dovednost „poskoky“ v testu TGMD-2 

Tabulka 4 Dovednost „přeskok“ v testu TGMD-2 



 

79 

 

Tabulka 5 Dovednost „skok snoţmo“ v testu TGMD-2 

Tabulka 6 Dovednost „cval bokem“ v testu TGMD-2 

Tabulka 7 Dovednost „úder do míčku“ v testu TGMD-2 

Tabulka 8 Dovednost „dribling“ v testu TGMD-2 

Tabulka 9 Dovednost „chytání“ v testu TGMD-2 

Tabulka 10 Dovednost „kopání“ v testu TGMD-2 

Tabulka 11 Dovednost „házení“ v testu TGMD-2 

Tabulka 12 Dovednost „koulení“ v testu TGMD-2 

Tabulka 13 Korelace mezi pohybovou zdatností a hrubou motorikou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1: Struktura sportovního výkonu (Dovalil et al., 2009) 

Obrázek 2: Obsah tréninkového procesu v procentech (Plachý a Procházka, 

2014)  

Obrázek 3 Skok daleký z místa odrazem snoţmo (Měkota et al., 2002) 

Obrázek 4 Leh – sed opakovaně (Měkota et al., 2002) 

Obrázek 5 Dlouhodobá běţecká vytrvalost (Měkota et al., 2002) 

Obrázek 6 Vytrvalostní člunkový běh na vzdálenost 20 metrů (Měkota et al., 

2002) 

Obrázek 7 Běh (Ulrich, 2000) 

Obrázek 8 Cval popředu (Ulrich, 2000) 

Obrázek 9 Poskakování (Ulrich, 2000) 

Obrázek 10 Přeskok (Ulrich, 2000) 

Obrázek 11 Skok snoţmo z místa (Ulrich, 2000) 

Obrázek 12 Cval stranou (Ulrich, 2000) 

Obrázek 13 Úder do stacionárního míčku (Ulrich, 2000) 

Obrázek 14 Driblování (Ulrich, 2000) 

Obrázek 15 Chytání (Ulrich, 2000) 

Obrázek 16 Kopání (Ulrich, 2000) 

Obrázek 17 Hod vrchem (Ulrich, 2000) 

Obrázek 18 Koulení míče spodem (Ulrich, 2000) 



81 

 

 

PŘÍLOHY 

Příloha 1 Vzor informovaného souhlasu 

 



UNIVERZITA KARLOVA 

FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 

José Martího 31, 162 52 Praha 6-Veleslavín 

 

82 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Váţený pane, váţená paní, 
v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími 
obecně závaznými právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 
18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn 
(Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o 
lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás ţádám o souhlas 
s  účastí Vašeho dítěte ve výzkumném projektu v rámci bakalářské práce na UK FTVS - 
Jana Šabackého s názvem: Hodnocení základních a specifických pohybových 
dovedností ve fotbale, prováděné v klubu ABC Braník, AC Sparta Praha a SK Slavia 
Praha. 

 

Cílem výzkumného projektu je zjištění vztahů mezi základními pohybovými 
dovednostmi a specifickými (fotbalovými) dovednostmi u mladých hráčů ve fotbale. 
Budou pouţity pouze neinvazivní metody. Kaţdý hráč absolvuje testy základních 
pohybových dovedností (chytání a házení míčku, běh-18m, skok, cval, driblink). 

Časová náročnost těchto testů je cca 30min/hráč. Specifické testy (vedení míče, střelba 
na přesnost) budou pouţity pro hodnocení specifických fotbalových dovedností. 
Unifittest 6-60 obsahuje test sprintu 4x10m, člunkový vytrvalostní běh, sed-leh za 

1minutu a skok daleký z místa, měření výšky a hmotnosti a tloušťky 3 koţních řas. 
Časová náročnost těchto testů je cca 15min/hráč.  Zmíněné testy budou nahrány na 
kameru a z videozáznamů bude zpětně hodnocen výkon hráče. Testování bude 
prováděno v rozmezí listopadu 2018 aţ února 2019 v rámci vlastního tréninku. Výše 
zmíněné testy jsou ověřeny u mládeţe stejného věku, splňují všechna zdravotní, sociální 
a etická kritéria, a jsou běţně pouţívána v praxi. Úroveň zátěţe při testování nebude 
překračovat běţnou úroveň zátěţe při tréninku. Do projektu nebudou zařazeni hráči 
s nepodepsaným informovaným souhlasem, dále hráči se zdravotními problémy a ţáci 
s akutním onemocněním či zraněním a v rekonvalescenci po nemoci či zranění. Při 
testování hrozí riziko zranění pouze vlastním zaviněním. Riziko zranění bude 
minimalizováno patřičným rozcvičením před testováním a dále kvalifikovaným 
dozorem v průběhu testování (studenti UK FTVS).  Všechny metody jsou běţně 
uţívané ve sportovním tréninku dětí a mládeţe. Rizika prováděného výzkumu nebudou 
vyšší neţ běţně očekáváná rizika u aktivit a testování prováděných v rámci tohoto typu 
výzkumu. 
V průběhu měření má kaţdý hráč moţnost kdykoli dobrovolně odstoupit z měření. 
Účast Vašeho dítěte v projektu nebude finančně ohodnocená.    

    
Výsledky bakalářské práce budou zveřejněny v rámci UK FTVS v elektronické podobě 
v repozitáři  
závěrečných prací UK, eventuálně po vyţádání na emailové adrese: 
sabackyhonza@seznam.cz 

Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchována v anonymní podobě a 
publikována v bakalářské práci, případně v odborných časopisech, monografiích a 
prezentována na konferencích, případně budou vyuţita při další výzkumné práci na UK 
FTVS. Po anonymizaci budou osobní data smazána. Anonymizace osob na  
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videozáznamu bude provedena začerněním/rozmazáním obličejů či částí těla, znaků, 
které by mohly vést k identifikaci jedince. Neanonymizovaný videozáznam bude po 
ukončení výzkumu smazán a před smazáním bude bezpečně uchováno na heslem 
zajištěném počítači. 
V maximální moţné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneuţita. 
         

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: 
Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení:                                    Podpis………… 

 

Prohlašuji a svým níţe uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, ţe dobrovolně 
souhlasím s účastí ve výše uvedeném projektu a ţe jsem měl(a) moţnost si řádně a v 
dostatečném čase zváţit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše 
podstatné týkající se účasti ve výzkumu a ţe jsem dostal(a) jasné a srozumitelné 
odpovědi na své dotazy. Potvrzuji, ţe můj syn/dcera má platní potvrzení o zdravotní 
způsobilosti. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu 
nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, 
která bude následně informovat předkladatele projektu. 
 

Místo, datum .................... 
 

Jméno a příjmení účastníka................................................Podpis: .................................... 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce ................................. 
 

Vztah zákonného zástupce k účastníkovi ....................................  Podpis:......................... 

 


