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Abstrakt 

 

Název: Srovnání výsledků výročního přezkoušení vojáků z povolání v letech  

2008-2015. 

Cíle:  Cílem práce je deskripce známek výročního přezkoušení z tělesné 

přípravy vojáků z povolání (VZP) v letech 2008-2015 před a po 

zavedení nového systému vyhodnocování fyzických výkonů. 

Sledovanou skupinu tvoří vojáci a vojákyně Armády České 

republiky (AČR), kteří spadají do podřízenosti náčelníka 

Generálního štábu Armády České republiky. Sekundární cíl práce je 

longitudinální komparace jednotlivých výkonů v kontrolních testech 

výročního přezkoušení v letech 2011 až 2015 u 43. výsadkového 

praporu. Zjišťovat budeme výkony VZP v námi určeném období se 

zaměřením na věkové kategorie. 

Metody:  Jedná se o kvantitativní studii. Srovnání procentuálního zastoupení 

jednotlivých známek v průběhu let je provedeno pomocí Pearsonova 

chí-kvadrát testu. Vzhledem k velikosti výzkumného souboru, je 

statistické srovnání provedeno na náhodném výběru z výzkumného 

souboru (N=500 testovaných osob). U sekundárního cíle jsme 

hodnotili změny ve výsledcích testů v průběhu let (2011 až 2015) 

pomocí hierarchického lineárního modelu Pro obě závislé proměnné 

(Cooperův test a shyby) byl specifikován jeden samostatný model s 

nezávislými proměnnými čas (roky 2011 až 2015) a věková 

kategorie (do 30 let, 31 až 35 let a nad 35 let). Závislost 

opakovaných měření v průběhu let byla modelována pomocí 

autoregresivní kovariační struktury prvního řádu. 

Výsledky: Zjistili jsme, že zavedení nového předpisu v roce 2011 mělo vliv na 

procentuální zastoupení jednotlivých výsledných známek v  našem 

souboru. Nejvíce patrné změny se vyskytly u hodnocení 1 (výtečně) 

a 2 (dobře). Srovnání jednotlivých let pomocí chí-kvadrát testu 

nepřineslo signifikantní výsledky až na jednu výjimku: 2011 vs 



 

 

2015. Zavedení předpisu lze přikládat pouze částečný vliv na 

mírném zlepšování fyzických výkonů VZP, který je patrný 

z pozorování našeho podsouboru, především u věkové kategorie 

mužů do 30 let.  

Klíčová slova: Voják z povolání, výroční přezkoušení, Armáda České republiky, 

pohybové schopnosti, motorické testy, normy.  



 

 

Abstract 

 

Title: Comparison of the results of the annual examination of professional 

soldiers in years 2008-2015. 

Aim:  The aim of the thesis is to describe the grades of the annual 

examination of physical training of professional soldiers (VZP) in 

2008-2015 before and after the introduction of a new system of 

physical performance evaluation. The monitored group consists of 

soldiers and soldiers of the Army of the Czech Republic (ACR), who 

are subordinate to the Chief of the General Staff of the Czech 

Republic Army. The secondary aim of the thesis is a longitudinal 

comparison of the individual performances in the annual testing tests 

in the years 2011 to 2015 in the 43th Airborne Battalion. We will find 

out the results of VZP in the period we have determined, focusing on 

age categories. 

Methods:  This is a quantitative study. A comparison of the percentages of 

individual marks over the years is performed using the Pearson chi-

square test. Due to the size of the research population, the statistical 

comparison is performed on a random sample from the research 

sample (N = 500 test subjects). For the secondary objective, we 

assessed the changes in test results over the years (2011 to 2015) 

using a hierarchical linear model for both dependent variables 

(Cooper's test and pull ups), one separate model with independent 

variables was specified time (years 2011 to 2015) and age category 

(up to 30 years, 31 to 35 years and over 35). The dependence of 

repeated measurements over the years was modeled using an 

autoregressive first order covariance structure. 

Results:  We found that the introduction of the new regulation in 2011 had an 

impact on the percentage representation of the individual result marks 

in our file. The most noticeable changes occurred in ratings 1 

(excellent) and 2 (good). The comparison of individual years using the 

chi-square test did not produce significant results with one exception: 



 

 

2011 vs 2015. The introduction of the regulation can only be 

attributed to a partial effect on the slight improvement in the physical 

performance of VZP, which is evident from the observation of our 

subset, especially in the men under 30 . 

Key words:  Soldier, annual examination, Army of Czech republic, move skills, 

physical test, norms. 
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Seznam použitých zkratek 

AČR – Armáda České republiky 

CASRI – příspěvková organizace Ministerstva obrany ČR 

ČR – Česká republika 

NGŠ – náčelník Generálního štábu 

MO – Ministerstvo obrany 

NVMO – Normativní výnos Ministerstva obrany 

SOC MO – Společné operační centrum Ministerstva obrany 

VÚ – vojenský útvar 

VZP – voják (vojákyně) z povolání 
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1. Úvod 

Motorické testování má nepostradatelné místo ve vědě, stejně tak i v profesním 

životě a volnočasových aktivitách. V dnešní době tak nabývá stále větší 

významnosti. To dokazuje i nespočet zahraničních studií. Stejně tak pozorujeme i 

zvýšený zájem AČR o tuto oblast v posledních letech, kdy se sleduje trend výkonů 

v přijímacích testech stanovených pro rekrutaci (nábor nových VZP), následně 

vstupní a výstupní testy v kurzu základní přípravy (sleduje CASRI
1
) a pak již 

pravidelně každý rok profesní a výroční přezkoušení VZP. Díky motorickému 

testování získáme přehled důležitých výstupů o sledované populaci a na jejich 

základech můžeme dále pracovat například s tvorbou speciálních pohybových 

programů a rozvíjením nových testů. Také můžeme sledovat dlouhodobé trendy 

vývoje fyzické zdatnosti této specifické populace. S testováním v podobě, kterou 

známe dnes, se v AČR setkáváme od roku 1993. Od té doby se změnil například 

způsob vyhodnocování výkonů v roce 2011, kdy byl zaveden stěžejní dokument 

Normativní výnos Ministerstva obrany č. 12 Služební tělesná výchova v rezortu 

Ministerstva obrany (NVMO 12, 2011). Tento krok měl vést k validnějším 

výsledkům a odbourání výtečného hodnocení u VZP, kteří vynikali pouze v jedné 

motorické schopnosti (vytrvalostní nebo silové). Větší preferenci měly silové testy, 

kde VZP získal dostatek bodů, a tudíž mu stačilo splnit vytrvalostní test na 

minimum bodů a i přesto byl hodnocen jako výtečný. Kontrola fyzické zdatnosti se 

provádí každý rok ve stanoveném období. Velitelé organizačních celků si mohou 

jednotlivce prověřovat i mimo stanovené období, proto by každý VZP měl svoji 

fyzickou zdatnost udržovat na velmi dobré úrovni po celý rok a nestanovit si termín 

přezkoušení jako „vrchol sezóny“. Tato kontrola má poskytnout ucelený pohled na 

aktuální stav napříč celou AČR. Právě změna norem vyhodnocování roku 2011 nás 

přivedla k myšlence, abychom se v sekundárním úkolu zaměřili na období po jejich 

zavedení a zmapovali období 5 let. VZP jsou bezesporu specifická populace, na 

kterou jsou kladeny vyšší fyzické nároky (Panichkul a kol., 2007), podobně jako u 

Hasičského záchranného sboru ČR a Policie ČR. 

                                                 
1
CASRI je příspěvkovou organizací Ministerstva obrany ČR zřízenou za účelem vědecké, 

servisní, metodické, poradenské a konzultační činnosti.  
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Problematika výročního přezkoušení v AČR je stále diskutovaným tématem, 

zejména nastavení limitů pro jednotlivé i celkové vyhodnocení a výběr testové 

baterie. Stále se vyskytuje mnoho VZP, kteří se neúčastní výročního přezkoušení i 

přesto, že nemají sníženou zdravotní klasifikaci
2
. V posledních letech se výsledkům 

z výročního přezkoušení dostává čím dál větší pozornosti. Ať se jedná o oblast 

služebního hodnocení, prodlužování služebního poměru či o výjezd do zahraniční 

operace. Fyzická zdatnost VZP je jedním z velmi důležitých pilířů vojenské kariéry. 

                                                 
2
 Schopen s omezením „C“, pokud je VZP neschopen „D“, je propuštěn ze služebního 

poměru. 
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2. Teoretická východiska 

2.1 Motorické schopnosti 

Měkota a Novosad (2005) tvrdí, že motorické schopnosti spolu s pohybovými 

dovednostmi tvoří potenciální stránku motoriky. Tento předpoklad podmiňuje 

úroveň způsobilosti organismu k efektivnímu vykonávání pohybových vzorců. 

„Motorické schopnosti jsou komplexy predispozic zintegrovaných dominujícím 

základem (podložím) biologickým i pohybovým, zformované činiteli genetickými i 

činiteli prostředí, zároveň spočívající ve vzájemných interakcích.“ (Szopa, str. 60, 

1995). Hlavní rozdíly mezi schopností a dovedností shrnuli Měkota a Novosad 

(2005) do přehledné tabulky 1, kde oba předpoklady motorické činnosti porovnává. 

Tabulka 1 Komparace motorických schopností a dovedností (Měkota  a Novosad, 2005) 

 

Podle Čelikovského (1984) vyjadřují pohybové schopnosti relativně 

samostatné soubory vnitřních funkčních předpokladů člověka pro pohybovou 

činnost. Projevem pohybové schopnosti je tedy pohybová činnost, kterou chápe jako 

soubor pohybů, pomocí nichž je plněn pohybový úkol. 
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Blahuš a Měkota (1983) vymezují v obecné rovině motorickou schopnost jako 

soubor předpokladů (úspěšné) pohybové činnosti. U schopností se zdůrazňuje jejich 

potencionalita a mají vysokou míru předpokladů pro zdokonalování. Schopnost 

(jako souhrn vnitřních předpokladů) se manifestuje určitými projevy, jinak je 

latentní (skrytou) vlastností člověka. Schopnosti se vyvíjejí z vrozených dispozic, 

kterým říkáme vlohy. 

Perič a Dovalil (2010) chápe pohybové schopnosti jako relativně samostatné 

soubory vnitřních předpokladů lidského organismu k pohybové činnosti, ve které se 

projevují. Rozděluje je na: 

 Vytrvalostní schopnosti; 

 silové schopnosti; 

 rychlostní schopnosti; 

 koordinační schopnosti; 

 pohyblivost (mobilita). 

Blahuš a Měkota (1983) mají s Peričem a Dovalilem (2010) téměř shodnou 

taxonomii motorických schopností viz obrázek 1. Měkota a Novosad (2005) tento 

obecný model doplnil a vyspecifikoval do modelu hrubé taxonomie motorických 

schopností. Takto upravený model vidíme na obrázku 2. 

Obrázek 1 Obecné schéma taxonomie motorických schopností (Blahuš a Měkota, 1983) 
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Obrázek 2 Hrubá taxonomie motorických schopností (Měkota a Novosad, 2005) 

Na obrázku 3 vidíme podrobnější rozdělení pohybových schopností 

rozčleněné do modelu hierarchické struktury komplexu pohybových schopností 

(Měkota, 2000). 
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Obrázek 3 Model hierarchické struktury komplexu pohybových schopností (Měkota, 2000) 

Pozornost budeme věnovat především kondičním (energetickým) 

schopnostem, tedy vytrvalostním a silovým schopnostem, které jsou předmětem 

zkoumání v praktické části. Tyto schopnosti jsou determinovány převážně 

energetickými faktory a procesy. Na rozvoj pohybových schopností má vliv 

genetická predispozice a prostředí. Silové a vytrvalostní schopnosti mají genetickou 

heriabilitu (dědivost) střední jak uvádí Měkota a Novosad (2005). 

Podle Měkoty a Novosada (2005) metabolické procesy v rozhodující míře 

ovlivňují kondiční schopnosti. Perič a Dovalil (2010) dodávají, že kondiční příprava 

zajišťuje vytvoření široké pohybové základny, která následně slouží jako východisko 

pro rozvoj specifických pohybových schopností, které jsou stěžejní pro vybranou 

specializaci. 

2.1.1 Vytrvalostní schopnosti 

V literatuře najdeme několik mírně odlišných definic vytrvalosti. Obecná 

podstata, že se jedná o déletrvající činnost je zahrnuta u všech následujících definic:  
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Čelikovský (1984) definuje vytrvalostní schopnosti jako soubor předpokladů 

provádět déle trvající tělesná cvičení se stejnou intenzitou nebo co nejdéle.  

„Vytrvalost je pohybová schopnost provádět déletrvající tělesnou činnost na 

určité úrovni, aniž by se snížila efektivita této činnosti .“ (Dovalil, 1982) 

„Vytrvalost je schopnost udržet požadovaný výkon pokud možno dlouhou 

dobu.“ (Martin, s. 172, 1993) 

Za vytrvalost je všeobecně považována pohybová schopnost člověka 

k dlouhotrvající tělesné činnosti: soubor předpokladů provádět cvičení s  určitou 

nižší než maximální intenzitou co nejdéle, nebo po stanovenou potřebnou dobu co 

nejvyšší možnou intenzitou (Perič a Dovalil, 2010). 

Často je v souvislosti s vytrvalostí spojován termín aerobní a anaerobní práh. 

Tato myšlenka nás zavádí ke skutečnosti, že na rozdělení vytrvalosti se můžeme 

podívat z několika hledisek. Měkota a Novosad (2005) a Perič a Dovalil (2010) mají 

velmi podobný náhled na problematiku dělení vytrvalosti. Perič s Dovalilem (2010) 

dělí vytrvalost podle těchto hledisek: 

1. Podle typu svalové kontrakce: 

 Dynamická. 

 Statická. 

 

2. Podle délky trvání: 

 Rychlostní – do 20 sekund. 

 Krátkodobá – kolem 2 – 3 minut. 

 Střednědobá – v rozmezí 3 – 8 minut. 

 Dlouhodobá – 8 –10 minut a více. 

 

3. Podle způsobu energetického krytí: 

 Aerobní. 

 Anaerobní. 
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4. Podle účasti svalových skupin: 

 Celková. 

 Lokální. 

 

Dovalilovo (2002) vymezení vytrvalostních schopností podle převážné 

aktivace energetických systémů je znázorněno v tabulce 2.  

Tabulka 2 Rozdělení vytrvalostních schopností podle energetického krytí (Dovalil , 2002) 

Vytrvalost  

Převážná 

aktivace 

energet ického 

systému  

Doba trvání 

pohybové  

činnost i  

Dlouhodobá  O2  přes 10  min  

Střednědobá  LA-O 2  do 8-10 min  

Krátkodobá  LA do 2-3 min  

Rychlostní  ATP-CP do 20-30 s  

Poznámka: O2 – aerobní alaktátové (oxidativní) krytí, LA- O2  – laktátové oxidativní krytí,  

LA – laktátové neoxidativní krytí, ATP-CP – alaktátové neoxidativní krytí 

Měkota a Novosad (2005) nejprve vytrvalost dělí na základní a speciální. 

Základní vytrvalost má především aerobní krytí a je předpoklad pro vykonávání 

dlouhotrvající činnosti. Není specifická a zaměřená na zvyšování výkonnosti. Je 

základním stavebním kamenem pro vytrvalost specifickou. Je důležitým 

předpokladem pro přechod z aerobního energetického krytí do anaerobního.  

Speciální vytrvalost je potřebná k dosažení maximálních výkonů ve zvolené 

specializaci. Na kvalitativní hledisko prováděné činnosti je brán velký zřetel.  Dále 

Měkota a Novosad (2005) dělí vytrvalost podle následujících kritérií, které vidíme 

v tabulce 3. 

Tabulka 3 Členění jednotlivých forem vytrvalosti (Měkota a Novosad, 2005)  

Dělící kritérium  Druh vytrvalostní schopnosti 

Způsob energetického krytí aerobní - anaerobní 

Doba pohybové činnosti rychlostní - krátkodobá - střednědobá - dlouhodobá 

Charakter pohybové činnosti cyklická lokomoční - acyklická 

Zapojení svalstva celková - lokální 

Druh svalové činnosti dynamická - statická 
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Vytrvalostní schopnosti jsou geneticky determinovány přibližně z 60-80 % a 

hlavní rozvoj těchto schopností není primárně zakotven v období  adolescence, jak 

tomu je např. u rychlostních nebo silových schopností. Měkota a Novosad (2005) 

dále tvrdí, že žádoucích adaptačních změn lze dosáhnout v jakémkoli věku, pokud je 

splněna podmínka pravidelné a plánovité pohybové činnosti.  

Ontogeneze vytrvalostních schopností, se od ostatních více liší. Podle 

Měkoty a Novosada (2005) dochází k největšímu přírůstku vytrvalosti v mladším 

školním věku. U dívek úroveň aerobní vytrvalosti kulminuje mezi 12. – 14. rokem 

věku, pokud se po tomto období cíleně nerozvíjí, vytrvalost stagnuje a aerobní 

kapacita klesá. U chlapců tato stagnace nenastává a i po 13. roce věku se zachovává 

přirozená zvyšující se tendence. Vytrvalost u chlapců kulminuje kolem 20. roku 

věku. V tabulce 4 jsou znázorněny průměrné výkony pohybově aktivní populace 

v Cooperově testu (běh po dobu 12 minut) v závislosti na věku. 

Tabulka 4 Průměrné výkony Cooperova testu (Měkota a Novosad 2005) 

Kalendářní věk 
Uběhnutá vzdálenost za 12 minut (m) 

Muži ženy 

21 - 30 2800 2200 

31 - 40 2580 2030 

41- 50 2320 1865 

51 - 60 2050 1710 

Metody stimulace vytrvalosti jsou stěžejní pro kvalitní rozvoj a liší se podle 

Periče a Dovalila (2010) konkrétním záměrem postavit organismus do různých 

fyziologických podmínek činnosti. 

1. Metody nepřerušované (kontinuální) se vyznačují především dlouhodobou 

činností v nízké až střední intenzitě. Tato dlouhodobá aktivita není přerušena 

intervalem odpočinku. 

 Metoda souvislá (celostní). 

 Metoda střídavá – fartlek. 

2. Intervalové metody se vyznačují plánovitě členěným cvičením požadované 

intenzity. Interval odpočinku neslouží k úplnému zotavení. 
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 Klasická forma. 

 Metoda extenzivní (švédská forma). 

 Metoda intenzivní (forma velmi krátkých intervalů). 

3. Metoda pro rozvoj krátkodobé vytrvalosti. Zde je priorita přizpůsobit 

organismus činnosti, kdy je vysoký podíl laktátu v krvi. Při tomto typu cvičení 

dochází k velkému diskomfortu a je nutné vyvinout velké volní úsilí. 

Nevýhoda této metody spočívá v nízkém transferu dosažené úrovně do jiných 

pohybů.  

4. Metoda pro rozvoj rychlostní vytrvalosti se od předchozí metody liší 

především intervalem odpočinku a počtem opakování.  

U vytrvalostních schopností je široký transfer (přenos), není příliš podstatné, 

jakou pohybovou strukturu vykonáváme, ale důležitá je intenzita zatížení a doba 

trvání činnosti. Velmi vhodné jsou činnosti cyklického charakteru. Tréninkové 

prostředky můžeme rozdělit na všeobecné a specifické. Specifické vycházejí 

především z potřeb dané specializace (Perič a Dovalil, 2010). 

2.1.2 Silové schopnosti 

Měkota a Novosad (s. 114, 2005) definují silové schopnosti takto: 

„Silová schopnost je kondičním základem pro svalový výkon vyžadující 

nasazení síly, jejíž hodnota se pohybuje kolem 30 % individuálně realizovatelného 

maxima. Tuto hodnotu lze označit jako základní běžně využívaný silový potenciál .“ 

Perič a Dovalil (s. 79, 2010) stanovili poměrně krátkou, ale velmi výstižnou 

definici: 

„Silové schopnosti jsou definovány jako schopnost překonávat či udržovat 

vnější odpor svalovou kontrakcí (kontrakce = stah svalu).“ 

Jak déle uvádí Měkota a Novosad (2005) síla vzniká svalovou kontrakcí, 

která může vzhledem k délce svalu a napětí ve svalu probíhat následujícími způsoby: 

 Izometrická (udržující, statická) svalová činnost – tato intramuskulární 

činnost se projevuje zvýšením napětí ve svalu, ale nedochází ke změně 
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jeho délky. Jako příklad činnosti můžeme uvést výdrž ve shybu na 

doskočné hrazdě, tento cvik provádí vojákyně z povolání. 

 Koncentrická (překonávající, pozitivně dynamická) svalová činnost – při 

této intramuskulární činnosti se mění délka svalu (zkracuje se) a mění se 

zde i velikost napětí. Jako příklad činnosti můžeme uvést shyb na 

doskočné hrazdě, tento cvik provádí vojáci z povolání. 

 Excentrická (ustupující, negativně dynamická) svalová činnost – při této 

intramuskulární činnosti se mění délka svalu (sval se protahuje), úpony 

svalů se vzdalují. Výsledkem této pohybové činnosti, která probíhá 

souhlasně se směrem pohybu zátěže je brzdění nebo zpomalení. Jako 

příklad činnosti můžeme uvést pomalý návrat ze shybu na doskočné 

hrazdě do výchozí polohy (vyvěšení na hrazdě), tento cvik provádí vojáci 

z povolání. 

Pavlík (1996) dělí silové schopnosti následovně: 

1. Staticko – silové 

 krátkodobá (jednorázová) staticko-silová schopnost 

 vytrvalostní staticko-silová schopnost 

2. Dynamicko – silové 

 explozivně-silová schopnost 

 rychlostně-silová schopnost 

 vytrvalostně-silová schopnost 

 

Čelikovský (1984) rozděluje silové schopnosti do tří kategorií: 

1. Staticko – silové schopnosti – tato kategorie se vyznačuje překonáváním 

odporu nebo hmotnostní zátěže beze změny polohy těla nebo jeho částí . 

Statická síla může být také definována jako síla, kterou může svalová skupina 

vyvinout proti pevnému odporu (Blahuš a Měkota, 1983) 

2. Dynamicko – silové schopnosti – spočívají v opakovaném překonávání odporu 

nebo hmotností zátěže. Dynamická síla může být definována jako síla, kterou 

může svalová skupina vyvinout oproti odporu v průběhu určitého pohybu 

(Blahuš a Měkota, 1983). 
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3. Explozivně – silové schopnosti – pohybový úkol, kdy překonáváme odpor 

nebo hmotnostní zátěž jednorázovým, maximálně zrychleným pohybem.  

Měkota a Novosad (2005) dělí sílu na statickou a dynamickou podobně 

jako Pavlík (1996). Dále však připomínají, že na základě charakteru vykonávané 

činnosti lze silové schopnosti rozdělit i takto: 

 Maximální síla.  

 Rychlá síla. 

 Reaktivní síla. 

 Vytrvalostní síla. 

 

Maximální síla je podle Periče a Dovalila (2010) schopnost, kdy pomocí 

svalové kontrakce jsme schopni překonávat vysoký až hraniční odpor malou rychlostí 

a je základem pro ostatní druhy silových schopností. Měkota a Novosad (2005) 

dodávají, že maximální síla aktivovaná vůlí, není totožná s absolutním silovým 

potenciálem ani s absolutní silou svalu (svalové skupiny). V souvislosti s pojmem 

maximální síla se můžeme setkat ještě s termínem základní silový potenciál, který 

autor označuje jako synonymum. 

Rychlá síla je definována jako „schopnost nervosvalového systému dosáhnout 

co největšího silového impulsu v časovém intervalu, ve kterém se musí pohyb 

realizovat.“ (Měkota a Novosad, s. 118, 2005). Perič a Dovalil (2010) dodávají, že 

rychlá síla spočívá v maximálním zrychlení a nízkém počtu opakování. 

Měkota a Novosad (s 121, 2005) shledávají reaktivní sílu: „jako excentricko-

koncentrickou silovou činnost při nejkratším možném navázání obou pracovních 

fází“, kde je vytvářeno protažení a následné zkrácení svalu. Touto činností svalu se 

vytvoří zvýšení jeho výkonnosti, ale závisí to na elasticitě svalu (svalových skupin), 

rychlosti stahu svalu (svalových skupin) a úrovni maximální síly. Zde se hojně jako 

metoda pro rozvoj využívá plyometrické cvičení. 

U vytrvalostní síly pracujeme s malým odporem i s malou stálou rychlostí. 

Organismus musí odolávat únavě při dlouhodobém silovém výkonu. Měkota a 

Novosad (2005) na základě energetického hlediska (úhrady energetického krytí) dělí 

vytrvalostní sílu na: 
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 Maximální vytrvalostní sílu (nároky přesahují 75 % maximální síly). 

 Submaximální vytrvalostní sílu (nároky v rozmezí 75 – 50 % maximální 

síly). 

 Aerobní silovou vytrvalost (nároky v rozmezí 50 – 30 % maximální síly). 

Svalový stah, potřebný k projevu nejen silových schopností, je determinován 

několika faktory. Měkota a Novosad (2005) považují jako dva nejdůležitější faktory:  

 Počet zapojených motorických jednotek. 

 Velikost frekvence dráždicích impulzů za 1s. 

Následující faktory schopnost vyvinout sílu ovlivňují také: 

 Příčný průřez zapojených svalů;  

 strukturální složení svalu; 

 intramuskulární koordinace; 

 intramuskulární synchronizace; 

 úroveň energetické zásoby; 

 optimalizace aktivační úrovně CNS; 

 zvládnutí techniky. 

Úroveň silových schopností kulminuje ve třetím decenniu (20 – 30 let), jak 

dále uvádí Měkota a Novosad (2005) tak po tomto období vývoje dochází 

k postupné regresi. Právě ve třetím decenniu můžeme pozorovat největší bisexuální 

rozdíl těchto schopností.  

2.2 Motorické testy 

Motorický test je prostředek k diagnostice, která souvisí s pohybem, nejen 

v oblasti tělesné výchovy. Blahuš a Měkota (1983) rozumí testem vědecky 

podloženou zkoušku s cílem dosáhnout kvantitavního vyjádření výsledku.  

Standardizace je vlastnost testu a spočívá především v jeho obsahu, který je 

pro všechny testované osoby totožný. Stejně tak se přistupuje ke způsobu 

vyhodnocení výsledků. Musí se dbát i stejný způsob provedení zkoušky. 

Standardizace vyžaduje i použití standardizovaných pomůcek (náčiní, nářadí, 

ocejchovaných přístrojů apod.). Dále je nutné podat instrukci k  testu, která je 



26 

 

promyšlená, přesná a pro všechny testované osoby stejná. Zadání zkoušky, testující 

a prostředí vytvářejí určitou testovou situaci, která má být reprodukovatelná tzn., že 

zabezpečíme stejné podmínky v jiném čase, na jiném místě, jiným testujícím. 

Omezení těchto vlivů (prostředí a testující) je základním požadavkem pro eliminaci 

„chyb“, které se takto promítají do výsledků testování.  (Blahuš a Měkota, 1983). 

Podle Hendla (2017) je testování spolu se škálováním a měřením metodou 

sběru dat. Dále zařazuje ještě dotazníkové šetření, pozorování, individuální 

kvalitativní rozhovor a skupinový rozhovor. 

Mezi důležité vlastnosti testů řadí Hendl (2009) objektivitu, validitu a 

reliabilitu (spolehlivost). Objektivita měření udává závislost měření na 

výzkumníkovi, nebo měřeném jedinci a jejich možném úmyslném ovlivnění 

výsledků.  

Validitu motorického testu definují Blahuš a Měkota (1983) jako míru shody 

mezi odhady kritéria a jeho výsledky. Validita lze jednoduše charakterizovat jako 

stupeň platnosti, jež nám stanovuje, do jaké míry test „měří to, co požadujeme“. 

Hendl (2009) upozorňuje, že je důležité rozlišit typ validity: obsahová, kriteriální a 

konstruktová. Validita určuje, zda procedura měření skutečně měří to, co 

předpokládáme. Koeficient validity se značí – rxy. Jedná se o absolutní hodnoty 

korelace mezi testy. V případě, že test nepostihuje to, co měl měřit, jedná se o 

nulovou validitu a test není vhodný pro daný účel testování. 

Spolehlivost testu vypovídá podle Blahuše a Měkoty (1983) v nejobecnějším 

smyslu o „přesnosti“ testu a dále nás informuje o velikosti chyby měření. Hendl  

(2009) doplňuje, že jde o konsistenci výsledků měření u téže osoby za 

standardizovaných podmínek. Koeficient reliability se značí – rxx. Koeficient 

reliability je pro shyby nadhmatem rstab = 0,94 a pro Cooperův běžecký test  

rstab = 0,92, tyto disciplíny jsou předmětem našeho zkoumání.. Lze zkoumat pomocí 

těchto postupů: 

 Opakovaná měření; 

 měření paralelních testů; 

 půlení testů. 
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Opakovaná měření provádíme s určitým časovým odstupem a zkoumáme 

shodu opakovaných měření (test-retest reliabilita). 

U měření paralelních testů zkoumáme shodu měření s ekvivalentním 

měřením stejného konstruktu např. dvě verze téhož testu. 

„Metoda měření však může mít velkou reliabilitu, ale přesto malou validitu: 

„Malá reliabilita zakrývá, nedostatečná validita znetvořuje.“ (Hendl, s. 54, 2009) 

Do jaké míry jsou konzistentní jednotlivé části instrumentu měření , vyjadřuje 

půlení testu (split-half reliabilita). U této metody se nevyžaduje opakované použití 

měřící procedury. 

Blahuš a Měkota (1983) popisují chybu testu jako standardní, nebo také 

střední chybu testu. Tato chyba je směrodatná odchylka jednotlivých chyb u všech 

testovaných osob. Hendl (2009) dodává, že rozptyl a směrodatná odchylka mají 

společnou vlastnost, a to vztah k aritmetickému průměru dat. Měří tedy rozptýlenost 

dat od aritmetického průměru. 

Účel testování 

 Motorické testování se využívá především ke kontrole fyzické zdatnosti a 

motorických dovedností a následně k určení posunu v jejich rozvoji. Nejčastěji tyto 

testy využívají učitelé, trenéři, pracovníci v oblasti tělovýchovného lékařství apod. 

Díky výsledkům v této oblasti je možné zajistit kvalitní tělovýchovný proces (který 

je nedílnou součástí i AČR) Blahuš a Měkota (1983) 

Rozdělení motorických testů a jejich vlastnosti 

Testy hojně využívané v tělesné výchově a ve výzkumu jsou ve vědeckých 

pramenech rozděleny do několika skupin. Jejich dělení není striktně zakořeněno. Pro 

naše účely volíme rozdělení testů podle Čelikovského (1983) do těchto základních 

skupin: 

 Testy základní tělesné výkonnosti (zjišťují úroveň pohybových 

schopností, které se uplatňují nejen v tělesné výchově, ale i ve veškerých 

pohybových úkolech); 

 testy tělocvičné a sportovní výkonnosti (zjišťují připravenost a schopnost 

k tělocvičným a sportovním činnostem); 
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 testy pohybového nadání (měří stupeň snadnosti, s jakou se jedinec učí 

nové pohybové dovednosti, obsahem jsou koordinačně složitější 

pohybové vzorce). 

Motorické testy můžeme dělit podle místa testování, počtu testovaných osob, 

standardizace testu apod. (viz obrázek 4). 

 

Obrázek 4 Struktura dělení motorických testů (Blahuš a Měkota, 1983) 

Testy motorických schopností (např. vytrvalostních, silových, rychlostních) a 

testy motorických dovedností (např. plaveckých, košíkářských) hodnotí Blahuš a 

Měkota (1983) jako nejdůležitější pro tělovýchovnou praxi. Podle místa provádění 

testování dělíme testy na laboratorní a terénní. Laboratoř nám přináší téměř 

dokonalé podmínky pro standardizaci testů a možnost použití velmi citlivých 

přístrojů, ale nedovolí nám testování pohybových činností náročných na prostor. 

Terénní testy jsou prováděny v takzvaném přirozeném prostředí (tělocvična, 

stadión), ale je zde určité omezení ve standardizaci testů. 

Stejně tak jako v tělovýchovné praxi se motorické testy využívají i v AČR ke 

kontrole trénovanosti a fyzické zdatnosti. 

   MOTORICKÉ TESTY 

maximální výkonnosti                        typického pohybového projevu  

                  projevu 

schopnosti  dovednosti                     jiné 

laboratorní         terénní 

individuální             skupinové 

plně standardizované            částečně standardizované 
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2.3 Struktura Ministerstva obrany   

Na obrázku 5 je znázorněna struktura Ministerstva obrany a AČR. Oblast naší 

práce je vyznačena v červeném rámečku. Zabýváme se složkami a organizačními 

celky, které spadají do podřízenosti Náčelníka Generálního štábu AČR.  Na 

Ministerstvu obrany jsou zaměstnáni občanští a státní zaměstnanci a vojáci 

z povolání. 

 

Obrázek 5 Struktura Ministerstva obrany (www.sis.acr) všechny zkratky vysvětleny v příloze 1 

 

http://www.sis.acr/
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2.4 Tělesná výchova v resortu MO 

Historie 

Výroční přezkoušení bylo zavedeno v roce 1993 a má stále téměř stejnou 

podobu. Dříve byl používán tělovýchovný předpis Těl 1-1 z roku 1989, jež nahradil 

dva do té doby platné předpisy: Tělesná příprava v Čs. lidové armádě z roku 1969 a 

Masová sportovní činnost v Čs. lidové armádě. Z roku 1970. Tento starý předpis 

z roku 1989 byl upraven v roce 2000 Nařízením NGŠ AČR, a od této doby nastalo 

pouze několik drobných úprav. V roce 2011 vyšel Normativní výnos Ministerstva 

obrany č. 12 ze dne 15. března 2011 Služební tělesná výchova v rezortu 

Ministerstva obrany (NVMO 12, 2011). S příchodem nového stěžejního předpisu 

nastaly změny ve vyhodnocování fyzických testů a byly nastaveny nové normy pro 

vyhodnocování. Tento předpis rozdělil tělesnou výchovu v resortu MO na hlavní 

části viz následující kapitola. 

Tělesná výchova  

„Profesionální připravenost vojáků prezentuje efektivní jednání 

v podmínkách mnohostranného zatížení (od různých úrovní bojových a mírových 

operací až po likvidaci živelných pohrom). Strukturu profesionální připravenosti 

tvoří vojensko-odborná připravenost, psychická připravenost a tělesná 

připravenost.“ (Přívětivý, s. 41, 2004). 

Služební tělesná výchova probíhá v celém resortu podle NVMO 12/2011 a 

jedná se o řízenou činnost pod záštitou náčelníka tělovýchovy MO. Přívětivý (2004) 

rozděluje řízení služební tělovýchovy na dva stupně. Prvním je strategický stupeň 

velení a řízení, kterým je MO (jehož součástí je Generální štáb AČR). Druhý stupeň 

velení a řízení je operačně-taktický (velitelství jednotlivých druhů vojsk). Hlavním 

cílem služební tělesné výchovy je pedagogicky řízeným procesem zabezpečit 

tělesnou připravenost vojáků k řádnému plnění úkolů, které vyplývají z jejich 

služebního zařazení. Hlavní úkoly služební tělesné výchovy jsou: 

 Dosahování a udržování optimální tělesné zdatnosti vojáků jako 

podmínky řádného výkonu služby; 

 dosahování stanovených výkonnostních požadavků a ovládání profesních 

pohybových dovedností a návyků vojáků k řádnému plnění úkolů 
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v mimořádných situacích nebo při bojové činnosti, a to po celou dobu 

jejich služebního poměru; 

 zabezpečování pravidelné pohybové aktivity jako profesní nezbytnosti 

a předpokladu tělesného i duševního zdraví vojáků; 

 získávání odolnosti vojáků proti psychickým zátěžím. 

Služební tělesná výchova se dělí na tělesnou přípravu a výběrovou tělesnou 

výchovu, která se dále nedělí viz obrázek 6. 

Obrázek 6 Členění služební tělesné výchovy (NVMO 12, 2011) 

Tělesná příprava je povinná forma služební tělesné výchovy a člení se na 

základní tělesnou přípravu (ZTP) a speciální tělesnou přípravu (STP). V NVMO 12 

(2011) je stanoven rozsah organizování, a to nejméně 4 hodin týdně a u výkonných 

vojenských letců a vojenského obsluhujícího personálu v  rozsahu nejméně 6 hodin 

týdně. Podle dříve platného předpisu Těl-1-1 to byly 3 hodiny týdně ve formě 

individuálního tréninku. Kdy a v jaké formě bude ZTP/STP probíhat je upřesněno 

v rozvrhu zaměstnání jednotky. Služební tělesnou výchovu v rezortu Ministerstva 

obrany odborně a metodicky řídí náčelník tělovýchovy Ministerstva obrany 

prostřednictvím tělovýchovných pracovníků nebo pověřených tělovýchovných 

pracovníků. Mezi tělovýchovné pracovníky řadíme náčelníka tělovýchovy 

organizačního celku, učitel předmětu tělesná výchova (učitelé jsou pouze na 

Univerzitě obrany), tělovýchovný specialista a instruktor výcviku. 

Služební tělesná výchova 

         

     Základní 
tělesná příprava 

  Výcvik podle programů 
přípravy 

Ukázková a metodická 
zaměstnání 

Kurzy a výcviková soustředění  
Komplexní zaměstnání 

Kontrolní činnost 
Řízené výzkumné programy 

       

  Tělesná 
příprava 

     

   

     Speciální 
tělesná příprava 

  

  

         

     Armádní sportovní hry a přebory 
Dlouhodobé soutěže a krátkodobé soutěže 

Sportovní dny velitelů 
Preventivní rehabilitace s tělovýchovným programem 

Jednorázové mimorezortní akce a jednorázové zahraniční 
akce 

Tělovýchovné aktivity v rámci prevence sociálně nežádoucích 
jevů 

  Výběrová 
tělesná výchova 
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ZTP se zaměřuje na utváření všeobecného pohybového a výkonnostního 

minima VZP a zajišťuje další rozvoj jejich tělesné připravenosti. Navazuje tak na 

úroveň jejich tělesné výkonnosti a pohybových schopností a dovedností, které 

získali před povoláním do služebního poměru. V ZTP se využívá metod a prostředků 

shodných nebo podobných s metodami a prostředky tělesné výchovy a sportovního 

tréninku. Cílem výcviku v ZTP je především vyrovnávat vstupní rozdíly v tělesné 

výkonnosti VZP nově zařazených k organizačnímu celku a připravit je k plnění 

základních výkonnostních norem. Dalším úkolem je rozvoj pohybových schopností a 

dovedností a kompenzace důsledků případného dlouhodobého jednostranného 

zatížení a psychického napětí VZP. Snahou ZTP je vytvářet a upevňovat návyky 

pravidelné tělesné aktivity. Pohybová činnost VZP je prevencí rizikového chování, 

což nám dokládá rozkaz ministra obrany č. 56 ze dne 29. 5 . 2015 Primární prevence 

rizikového chování personálu rezortu Ministerstva obrany. Zde je již v úvodu na 

straně 1 vymezeno, že: „Rizikovým chováním se rozumějí zejména takové formy 

chování, které mají negativní dopady na zdraví, sociální a psychickou pohodu 

personálu a jsou určitým způsobem ohrožující i pro jeho sociální okolí. Mezi formy 

rizikového chování se zařazují zejména: rizikové zdravotní návyky a závislostní 

chování (např. škodlivé užívání návykových látek, nezdravé stravovací návyky a 

nedostatečná pohybová aktivita, sázkařství a hazardní hráčství, závislost na 

informačních technologiích).“ Hlavním obsahem ZTP jsou především pohybové 

aktivity postavené na obecném základu tělovýchovných činností např. gymnastika, 

atletika, plavání, kolektivní i individuální sporty. Některé z těchto sportovních 

aktivit mohou být dotovány útvarem např. ve formě permanentek či jednorázových 

vstupů na cvičiště (bazén, skupinové lekce apod.). Do obsahu ZTP patří i kontrolní 

cvičení a testy. 

Výroční přezkoušení, kterému se budeme prioritně věnovat, spadá do 

kontrolní činnost. Hlavními cíly této kontroly a vyhodnocení tělesné přípravy je 

udržování trvalého přehledu o průběhu a účinnosti tělovýchovného procesu, dále 

o připravenosti organizačních celků a jejich složek v tělesné přípravě během 

výcvikového roku a o úrovni tělesné připravenosti jednotlivců. Za aktuální stav 

vycvičenosti organizačního celku je zodpovědný jeho velitel. Za jednotlivé výkony 

je zodpovědný každý VZP, jak mu ukládá předpis Základní řád ozbrojených sil 

České republiky z roku 2001 §6 Povinnosti vojáka čl. 35. Zde je jasně stanoveno, že 
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VZP je zejména povinen se připravovat k obraně vlasti a k plnění úkolů ozbrojených 

sil v rámci odborné přípravy zejména výcvikem a zvyšováním tělesné zdatnosti. 

K výsledkům kontrol tělesné přípravy se přihlíží při  služebním hodnocení 

vojáka, rozhodování o umístění vojáka k druhu vojska, služebním zařazení vojáka a 

určení vojenské odbornosti a také při rozhodování o způsobilosti uchazeče pro 

výkon služby vojáka. Výsledek z výročního i profesního přezkoušení je mandatorní 

údaj při výjezdu do zahraniční operace. Ve vojenském předpisu Oper-1-5 z roku 

2014, který se zaměřuje na nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany do 

zahraničních operací, se dočteme v čl. 7 Předpoklady pro vyslání do zahraniční 

operace následující:  

Tělesná připravenost:  

 Předpokladem pro vyslání příslušníka rezortu MO k plnění úkolů v 

zahraniční operaci je z hlediska tělesné přípravy splnění podmínek 

výročního a profesního přezkoušení z tělesné přípravy; 

 příprava a výcvik příslušníků rezortu MO v tělesné přípravě se provádí s 

ohledem na předpokládané klimatické podmínky a charakter plnění úkolů 

v dané zahraniční operaci. Výcvik se zaměřuje zejména na oblast 

speciální tělesné přípravy;  

 není-li stanoveno jinak, s občanskými zaměstnanci se výcvik v tělesné 

přípravě a přezkoušení neprovádí. 

2.5 Výroční přezkoušení 

Jak již bylo zmíněno výroční přezkoušení je forma kontrolní činnosti , pomocí 

níž zjišťujeme základní úroveň tělesné výkonnosti jednotlivců. Z názvu „výroční“ 

vyplývá, že se vykonává každý rok. Řádné termíny pro vykonání přezkoušení jsou 

v měsících květen a červen. Pro náhradní termíny je stanoven měsíc září. K 30. září 

se uzavírají výsledky v celém resortu a následně se poskytne informace o aktuálním 

stavu formou Závěrečné zprávy pro Náčelníka generálního štábu AČR. Nadřízený 

služební orgán může provést kontrolu zdatnosti příslušníků organizačního celku 

(nebo jen jeho části) kdykoli během roku. Jsou jasně vymezeny výjimky, za kterých 

se VZP nemusí přezkoušení zúčastnit: 
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 Který není schopen plnit kontrolní testy z důvodu jeho zdravotní 

klasifikace; 

 na kterého je podán návrh na přezkum zdravotní klasifikace nebo na 

propuštění ze služebního poměru ze zdravotních důvodů; 

 v období tří měsíců před zánikem jeho služebního poměru; 

 který vykonává službu v zahraniční operaci nebo na zahraničním 

pracovišti; 

  který je určen do dispozice
3
. 

Všichni ostatní jsou povinni se přezkoušení zúčastnit v  řádném termínu. 

Náhradní termín se stanovuje z důvodu, že se VZP nemohl účastnit řádného termínu 

z adekvátních důvodů např. dlouhodobý kurz, dlouhodobá nemoc apod. 

Testy 

Výroční přezkoušení se skládá ze silové a vytrvalostní části. Vytrvalostní 

část je stejná pro vojáky i vojákyně. Pokud voják dovrší v roce přezkoušení věku 51 

let a vojákyně věku 46 let přezkušují se pouze z vytrvalostního testu. 

Zde si volí každý VZP ze dvou možných vytrvalostních testů: Cooperův 

běžecký test na 12 minut, nebo plavání libovolným způsobem na 300m.   

Silové testy jsou genderově odlišné. Vojákyně volí mezi výdrží ve shybu 

nadhmatem a opakovanými leh-sedy po dobu 1 minuty. Vojáci volí mezi 

opakovanými shyby a souborným silovým cvičením. Souborné silové cvičení 

obsahuje opakované leh-sedy po dobu jedné minuty a opakované kliky po dobu 30 

sekund. Popis metodiky všech testů vycházející z NVMO 12 (2011) viz příloha 2. 

Výroční přezkoušení, tedy obě části testu, musí VZP absolvovat v jednom 

dni, aby byly splněny základní podmínky pro započtení výsledků. Testy jako 

Cooperův běžecký test, opakované leh-sedy a opakované shyby, výdrž ve shybu 

vycházejí z UNIFIT TESTu 6-60 (Měkota a Chytráčková, 2002). Opakované  

lehy-sedy a výdrž ve shybu vycházejí i z EUROFIT testu (Moravec a kol, 2002, 

1996).  

                                                 
3
 Voják, který nemůže vykonávat službu ve svém služebním se určí do dispozice podle § 10 zákona 

č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. 
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VZP jsou každý rok rozděleni do věkových kategorií  (označeno římskou 

číslicí) dle ročníku narození a pohlaví jak dokládá tabulka 5. 

Tabulka 5 Věkové kategorie mužů a žen v resortu MO (NVMO 12, 2011, Těl-1-1, 1989) 

Muži Ženy 

I. do 30 let I. do 25 let 

II. 31 až 35 let II. 26 až 30 let 

III. 36 až 40 let III. 31 až 35 let 

IV. 41 až 45 let IV. 36 až 40 let 

V. 46 až 50 let V. 41 až 45 let 

VI. nad 50 let VI. nad 46 let 

 

Normy 

Primárně se VZP dělí na dvě skupiny dle pohlaví, a to vojáky a vojákyně. 

Následně se obě skupiny dělí do kategorií podle věku (viz tabulka 5) a každá má 

odlišné normy pro vyhodnocení výkonů v testech. Jak se dozvídáme z NVMO 12 

(2011) i při výcviku v tělesné přípravě vojákyň jsou vedoucí výcviku povinni 

respektovat zvláštnosti fyziologie ženského organismu a přizpůsobit jim náročnost 

ve výcviku v souladu s právní úpravou.
4
 Tělesnou zdatností vojákyň se zabývá 

Přívětivý (2006). Odlišnosti fyziologie mužského a ženského organismu dokládá i 

Bartůňková (2014, 2013). Z tohoto důvodu mají vojákyně stanoveny odlišné normy i 

některé kontrolní testy a jinak odstupňované věkové kategorie.  

Jak již bylo zmíněno, od roku 1993 platila úprava tělovýchovného předpisu  

Těl 1-1 (1989) se dvěma úpravami viz následující odstavec. Rozmezí věkových 

kategorií pro vojáky i vojákyně se doposud nezměnilo. Můžeme konstatovat, že 

vyhodnocování se změnilo od základu. 

Platné normy do roku 2011 (stará norma) 

Za výkony v testech byl VZP hodnocen body, podle ustanovení čl. 189 

předpisu Těl-1-1 (1989) s 1. úpravou nařízení náčelníka Generálního štábu AČR 

náměstka ministra obrany č. 5/1993 – Směrnice pro organizaci a řízení služební 

                                                 
4
 § 41 odst. 6 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z  povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb., 

s přihlédnutím k § 238 až 241 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
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tělesné výchovy v AČR a 2. úpravou v podobě nařízení náčelníka Generálního štábu 

AČR č. 10/2000 Věstníku, kterým se mění a doplňuje NNGŠ č. 5/1993.  

Ve vytrvalostní a silové části byl VZP hodnocen určitým počtem bodů 

v každém testu s ohledem na pohlaví viz obrázky 7 a 8. K výslednému počtu bodů 

pak bylo přiřazeno čtyřstupňové hodnocení: 

 Výtečně (více jak 150 bodů); 

 dobře (100 – 149 bodů); 

 vyhovující (50 – 99 bodů); 

 nevyhovující (0 – 49 bodů). 

Aby byl VZP hodnocen, musel v silové i vytrvalostní části dosáhnout 

minimálně 20 bodů, tj. dosáhnout na minimální bodovaný výkon v  daném testu. 

Pokud tuto podmínku nesplnil, byl hodnocen jako nevyhovující. Dále se výsledné 

hodnocení odvíjelo od hodnoty dosažených bodů. Výkony jednotlivců se zapisují do 

záznamových archů  
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Obrázek 7 Bodové hodnocení výkonů výročního přezkoušení pro muže (Nařízení NGŠ AČR č. 10/2000)  
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Obrázek 8 Bodové hodnocení výkonů výročního přezkoušení pro ženy (Nařízení NGŠ AČR č. 10/2000) 
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Platné normy od roku 2011 (nová norma) 

Od vydání NVMO 12 (2011) VZP není za jednotlivé výkony bodován  jako 

v předchozím hodnocení. Věkové kategorie zůstaly nezměněny. V každém testu je výkon 

VZP vyhodnocen pomocí čtyřstupňového hodnocení viz tabulka 8 a následně 

vyhodnoceno dle klíče viz tabulka 6. V této finální podobě je výsledná známka 

zaznamenána do systému spolu s termínem výročního přezkoušení. 

Tabulka 6 Celkové hodnocení VZP po vyhodnocení silové a vytrvalostní části (NVMO 12 , 2011) 

I. až V. věková kategorie voják, vojákyně 

Hodnocení ze silového testu 1 1 2 2 1 3 2 3 3 1 4 2 4 3 4 4 

Hodnocení z vytrvalostního 

testu 

1 2 1 2 3 1 3 2 3 4 1 4 2 4 3 4 

Celkové hodnocení 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 

Poznámka: Celkové hodnocení jednotlivce zařazeného do VI. věkové kategorie se hodnotí podle známky 

z vytrvalostního testu č. 18 nebo č. 19 Vysvětlivky: 1 – výtečně, 2 – dobře, 3 – vyhovující, 4 – 

nevyhovující.  

Tabulka 7 představuje ukázku normy dle UNIFIT TESTu 6-60 (Měkota a 

Chytráčková, 2002) pro muže ve věku 21 až 30 let. S  touto normou budou porovnány 

naše pozorované výsledky. Kompletní normy pro dospělou populaci viz příloha 3. 

Tabulka 7 Výkonnostní norma UNIFIT TESTu 6-60 pro muže ve věku 21 až 30 roků (Měkota a 

Chytráčková, 2002) 

VĚKOVÁ KATEGORIE: 21−30 

MUŽI 

Hodnocení Body T 1   T 2 T 3a  T 3c  T 4−2  

Skok daleký  Leh−sed 12min.běh 2 km chůze Shyby  

(cm)  (počet)  (m)  (min.) (počet) 

Výr. podprůměrný 1 − 188 − 29 − 2260 15.46 +  − 2 

Podprůměrný 2 189 − 212 30 − 37 2261 − 2620 14.46 − 15.45 3 − 4 

Průměrný 3 213 −  236 38 − 45 2621 − 2980 13.46 − 14.45 5 − 7 

Nadprůměrný 4 237 − 260 46 − 53 2981 − 3340 12.46 − 13.45 8 − 12 

Výr. nadprůměrný 5 261 + 54 +  3341 +  − 12.45 13 + 
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Tabulka 8 Normy a hodnocení kontrolních testů po roce 2011 pro muže a ženy (NVMO 12, 2011)  

 

Název cvičení 
Souborné silové cvičení 

(leh – sed/klik – vzpor) 
Shyb na hrazdě Běh na 12 minut Plavání na 300 m 

Hodnocení Výtečné Dobré Vyhovující Výtečné Dobré Vyhovující Výtečné Dobré Vyhovující Výtečné Dobré Vyhovující 

Měřicí jednotka Počet Počet Metry Minuty 

I. do 30 let 52/32 46/28 42/22 12 10 8 3 000 2 800 2 600 4:20 5:20 6:00 

II. 31 – 35 let 51/30 45/27 39/22 11 9 7 2 950 2 700 2 500 4:30 5:30 6:20 

III. 36 – 40 let 44/27 40/24 34/19 10 8 6 2 850 2 600 2 400 4:40 5:50 6:40 

IV. 41 – 45 let 41/25 39/22 32/16 9 7 5 2 750 2 500 2 200 4:55 6:10 7:20 

V. 46 – 50 let 38/23 34/19 29/13 8 6 4 2 650 2 300 2 000 5:10 6:30 7:50 

VI. 51 let a starší       2 400 2 100 1 800 5:20 6:50 9:00 

Název cvičení Leh – sed Výdrž ve shybu nadhmatem Běh na 12 minut Plavání na 300 m  

Hodnocení Výtečné Dobré Vyhovující Výtečné Dobré Vyhovující Výtečné Dobré Vyhovující Výtečné Dobré Vyhovující 

Měřicí jednotka Počet Minuty  Metry Minuty 

I. do 25 let 45 40 35 0:50 0:30 0:10 2 550 2 300 2 100 4:50 5:50 6:20 

II. 26 – 30 let 40 33 28 0:46 0:28 0:10 2 400 2 200 2 000 5:10 6:10 6:40 

III. 31 – 35 let 35 30 26 0:34 0:22 0:08 2 300 2 100 1 900 5:20 6:50 7:20 

IV. 36 – 40 let 30 25 23 0:20 0:14 0:07 2 200 2 000 1 800 5:40 7:20 8:00 

V. 41 – 45 let 25 22 20 0:18 0:10 0:05 2 100 1 900 1 600 6:10 7:40 8:50 

VI. 46 let a starší       1 900 1 800 1 500 6:35 8:10 9:40 

MUŽI 

ŽENY 
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Přívětivý (2011) shledává pozitiva nově zavedeného NVMO 12 (2011) 

především v těchto bodech: 

 Legalizace systému služební tělesné výchovy se všemi jeho součástmi a 

jeho flexibilita, která se nejednou osvědčila v transformaci AČR a 

různých změnách koncepcí jiných oblastí vojenských činností; 

 legalizace rizikového výcviku v oblastech speciální tělesné přípravy; 

 udržení výběrové tělesné výchovy a zachování jejího chápání jako druh 

služební činnosti, což ne všichni velitelé akceptují; 

 řešení služební tělesné výchovy ve směnných a nepřetržitých provozech a 

v řídících strukturách a v zahraničních operacích; 

 v oblasti kontroly se výročnímu přezkoušení vrací role, která se i díky 

některým tělovýchovným odborníkům silně zkreslila a která má od 

začátku funkci jen v ověřování schopnosti vojáka ke službě po tělesné 

stránce, nikoliv jeho připravenosti pro výkon zastávaného 

systemizovaného místa, za tímto účelem se zavedlo povinné profesní 

přezkoušení bez ohledu na věk a pohlaví; 

 systém služební tělesné výchovy včetně jeho kontroly reaguje na 

současné podmínky AČR, plnění úkolů v zahraničních operacích, 

zkušenosti moderních zahraničních armád a odpovídá působnosti AČR, 

která víc než k obraně území České republiky bude využívána k ochraně 

aliančního území a jejích zájmů. 

2.6 Přehled literatury 

Problematice výkonů výročního přezkoušení VZP se u nás věnovalo již 

několik autorů například (Klepač, 2006; Lokoč, 2009; Plhal, 2009; Křížek, 2012; 

Paukner, 2014). Klepač (2006) se zabýval výročním přezkoušením vojenské policie 

v letech 2001 až 2004, tedy v době platnosti staré normy. Zaměřil se na VZP 25 až 

30 let, kteří si zvolili kombinaci souborného silového cvičení a Cooperova 

běžeckého testu. Zjistil, že výkony VZP jsou determinovány především motivací 

(vnitřní i vnější), směnností zaměstnání a v neposlední řadě taktikou, jak dosáhnout 

požadovaného počtu bodů. Lokoč (2009) porovnával výsledky výročního 

přezkoušení leteckých základen AČR v letech 2006 až 2008, opět období staré 
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normy. Pomocí analýzy výsledků a dotazníkového šetření zjistil rozdílný náhled 

základen na výroční přezkoušení. Nepotvrdil růst nebo snižování zdatnosti. Průměry 

známek se pohybovali mezi průměry 1,9 až 2,4. Plhal (2009) se věnoval 4 

vojenským útvarům v podřízenosti Společných sil AČR v letech 2006 až 2008 (stará 

norma). Jedním ze srovnávaných útvarů byli i VZP 43. výsadkového praporu. Zjistil, 

že VZP tohoto útvaru dosahují v průměru hodnocení nadprůměrných výsledků ve 

srovnání s ostatními 3 útvary. Pouze u 43. výsadkového praporu byly výsledky 

v průběhu let téměř konstantní s mírným zlepšením, u ostatních útvarů měly 

výsledky sestupnou tendenci. Všiml si, že v průběhu let má na výsledném hodnocení 

stále větší vliv podíl bodů ze silové části fyzického přezkoušení. Křížek (2012) 

provádí porovnání norem na základě výsledků malého souboru (20 testovaných 

VZP) porovnává mezi sebou výsledky dvou let, jeden rok měřený za staré normy a 

druhý rok měřený po zavedení NVMO 12 (2011). Dospěl k závěru, že nová norma 

podnítila větší pozornost k vytrvalostní části testování. Paukner (2014) se zabýval 

pouze jedním vojenským zabezpečovacím útvarem (4854 Klatovy) v  letech 2006 až 

2013. Jelikož do jeho vymezeného období spadá stará i nová vyhodnocovací norma, 

rozhodl se určit jejich klady a zápory. Starý systém vyhodnocení považuje za 

nevyhovující z důvodu zaměření většiny VZP na silovou část přezkoušení. VZP se 

soustředili na nasbírání dostatečného počtu bodů v silových disciplínách a tím 

pádem vytrvalostní část stačilo plnit na nejnižší úrovni. Domnívá se, že toto 

nastavení vedlo k podprůměrnému stavu vytrvalostních schopností VZP. Toto 

tvrzení podkládá například na výtečně hodnocených VZP, kdy při přechodu na 

novou normu se z 34 % výtečných v roce 2010 stalo pouhých 8 % v následujícím 

roce, pokles tedy o 26 %. Dále dokládá z dotazníkového šetření, zarážející 

skutečnost, že velký počet VZP se téměř vůbec nebo jen velmi málo věnuje 

pohybové aktivitě. Přívětivý (2011) se ve svém článku věnuje přímo zavedení 

nového NVMO 12 (2011) a předkládá důvody, jež vedly k  jeho zavedení a jaký 

efekt se od zavedení očekává. Hlavní důraz klade na výroční a profesní přezkoušení.   

Problematice obecné vojenské fyzické zdatnosti se věnují např. autoři: 

Soumarová a kol. (2018), která se zabývá hodnocením fyzické zdatnosti rekrutů na 

základě dvou ukazatelů (BMI a test W170) v průběhu let 2000 až 2017. Dochází ke 

zjištění, že fyzická výkonnost se v průběhu let nezhoršuje, naopak velmi mírně se 

zlepšuje. Čumpelík (2018) se věnoval fyzickým aktivitám v různých intenzitách, 
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které zjišťoval pomocí dotazníkové metody u 2 organizačních celků.  Intenzitu měřil 

pomocí metabolického ekvivalentu, který je univerzální jednotkou pro vyjádření 

intenzity fyzické aktivity (MET) Jak se domníval, VZP mají vyšší minutovou dotaci 

strávenou pohybovou činností než běžná populace. Zatímco 41. mechanizovaný 

prapor (jež je součástí 4. brigády rychlého nasazení) vykazuje více naměřených 

minut pohybové činnosti, než zabezpečovací prapor. Litva (2010), který se zabývá 

úrovní pohybových schopností a dovedností studentů vysoké vojenské školy. 

Dochází k závěru, že v pozorovaných letech 2002 až 2005 došlo u studentek 

v průběhu let ke zvýšení vytrvalostních schopností reprezentovaných během na 12 

minut. Studenti dosáhli v 1. ročníku stropu a následně si výkonnost po čas studia 

udrželi. Školní tělesnou výchovu tedy shledává jako opodstatněnou. Paulík 1997 se 

zabývá naměřenými výsledky z let 1993 až 1995 týkajících se především rozvoje 

tukové tkáně VZP v závislosti na věku. Zjistil, že ve sledovaném období se potvrdil 

nárůst tukové tkáně především na základě nedostatečné pohybové aktivity a 

nezdravých životních návyků (např. alkohol, kouření). Paulík a Pápay (2008) se 

zabývají vysokoškolskými studenty vojenské školy (1. ročník), tentokrát zaměřili 

svoji pozornost na studenty 1. ročníku. Zjistili, že v testech (W170 a Ruffierova 

zkouška) vykazují studenti průměrné až podprůměrné výsledky. V Cooperově 

běžeckém testu se pohybují pod minimální hranicí tělesné zdatnosti. Žára (1969) se 

zaměřil v letech 1966 až 1968 na testování tělesné výkonnosti branců. Zjišťuje, že 

výkonnost branců v uvedeném období stagnuje a snižuje se počet branců bez 

zdravotního omezení. Dále se Žára (1983) zaměřil na motorické testování nově 

příchozích armádních sportovců (především v juniorském věku). Dospěl 

k zajímavému zjištění, že v Cooperově běžeckém testu naměřil nejlepší výsledky u 

skupiny parašutistů. Konstatuje, že testování obecné motorické výkonnosti přináší 

cenné informace o harmonickém tělesném rozvoji a tréninkových metodách. Tyto 

informace jsou podstatné i dnes u VZP. V zahraničí se problematice testování 

vojáků zabývá Kreamer a kol. (1987), který se soustředí přímo na parašutisty 

(výsadkáře) a zabývá se efekty, které přináší čtyři různé testové baterie aplikované 

na skupiny výsadkářů. Cílem bylo kontrastovat účinky různých tělesných 

tréninkových programů na krátkou dobu, jež mají vysokou intenzitou zátěže a 

armádním fyzickým fitness testem. Dochází k závěru, že kombinace vytrvalostního a 

v určité míře silového tréninku jsou nezbytnou součástí k zvýšení výkonnosti 

parašutistů. Tento závěr podporuje testování VZP v České republice (silová a 
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vytrvalostní část). Wilkinson a kol. (2008) se věnuje fyzickým požadavků 

(standardům) pro britské rekruty k výsadkovému vojsku, aby uspěli u výběrového 

řízení a stali se plnohodnotnými výsadkáři. Na základě zjištěných dat, předkládá 

autor několik doporučení (strukturovanější a progresivnější přístup k  fyzickému 

zatížení) pro následující výběrová řízení s důrazem na snížení možnosti zranění 

(snížení z 14,4 % na 5,1 %) a zvýšení úspěšnosti při dokončení (z 35% na 40%) 

tohoto 24 týdenního programu. Zejména klade důraz na prvních 9 týdnů, kdy je 

největší riziko ztráty motivace a zranění. Kreamer a kol. (2004) se zabývá tréninkem 

fyzické připravenosti VZP ve smyslu bojové připravenosti k  plnění náročných 

úkolů. Tedy testuje VZP například ve skoku, což simuluje reálnou situaci seskoku 

z bojového vozidla apod. Rozdělil probandy na 4 skupiny, kde kombinoval 

vytrvalostní a silový trénink. Například u shybů se zlepšily všechny skupiny, ale 

skupiny se silovým tréninkem vykazovaly větší přírůstek opakování. Dále zjistil, že 

u všech skupin je signifikantní úbytek tělesného tuku.  Hlavní myšlenkou toho 

příspěvku bylo dokázat, že tělesná zdatnost je klíčem k úspěšnému plnění služebních 

úkolů. Harman a kol. (2008) se věnuje dvěma 8-týdenním standardizovaným 

fyzickým programům pro zlepšení fyzické zdatnosti, jež jsou vhodné pro zvýšení 

zdatnosti nejen vojáků, ale i rekrutů nebo záložníků. Jedna skupina byla podrobena 

standardizovanému fyzickému programu a druhá novému fyzickému programu. 

Naměřené výsledky vykazují signifikantní změny pouze u překážkové dráhy, kterou 

vojáci překonávají s 18 kg zátěží. V testech na ostatních disciplínách (např. běh na 

3,2 km se zátěží, 400m se zátěží 18 kg či záchrana 80 kg figury na 50 m.), 

nepozoroval signifikantní rozdíly. Testy byly zaměřeny jako ve většině případů na 

plnění fyzicky náročných úkolů. Knapik a kol. (2006) se zabývá výkonnostními 

trendy v testování rekrutů, především sleduje silové a vytrvalostní schopnosti, 

kardiovaskulární systém a tělesné komponenty. Smutek (2008) se rovněž zabýval 

rekruty, předmětem jeho bádání byl rozvoj jejich fyzické zdatnosti. Porovnává 

fyzickou zdatnost studentů Univerzity obrany v  Brně a rekrutů z civilního sektoru a 

dále sleduje změny výkonů během základního výcviku VZP. Ucelený přehled o 

testování u více jak 30 zahraničních jednotek včetně českých přináší ve své 

publikaci Stilwell (2016). Na základě představených studií je zjevné, že 

problematika fyzického testování ve vojenském prostředí je důležitou součástí 

kontroly vojenské fyzické připravenosti. A to především z  důvodu dynamicky se 
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vyvíjejícího bezpečnostního prostředí nejenom v Evropě, ale i na světě. Je tedy 

důležité, aby česká armáda byla připravena na případná bezpečnostní rizika.  



46 

 

3. Cíle práce a hypotézy 

3.1 Cíle práce 

Cílem práce je deskripce vývoje hodnocení tělesné zdatnosti u příslušníků 

resortu MO ČR, kteří jsou v podřízenosti NGŠ AČR a to od roku 2008 do roku 

2015. Zaměříme se zejména na longitudinální komparaci hodnocení výročního 

přezkoušení VZP na základě aktuální a předchozí normy vyhodnocování testování 

s ohledem na věk a pohlaví.  

Sekundárním cílem práce je longitudinální srovnání samotných výkonů v 

testech tělesné zdatnosti ve výzkumném podsouboru a to u elitního 43. výsadkového 

praporu v rámci výročního přezkoušení v letech 2011 až 2015, tedy po zavedení 

nejnovějšího normativního výnosu, který měl přispět ke zvýšení tělesné zdatnosti a 

výkonnosti vojáků AČR. Srovnání bude provedeno s ohledem na zařazení do věkové 

kategorie. 

3.2 Hypotézy 

H1: Zavedení NVMO 12 (2011) přinese snížení poměru výsledné známky 1 

(výtečně). 

 

H2: Zavedení NVMO 12 (2011) přinese zvýšení výkonů v silové i vytrvalostní části 

přezkoušení.  
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4. Praktická část 

4.1 Metodika práce  

Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor budou tvořit vojáci a vojákyně z  povolání, všichni VZP 

jsou v podřízenosti NGŠ. Do základní deskripce souboru zahrneme i VZP, kteří se 

nemohou výročního přezkoušení zúčastnit z důvodu snížené zdravotní klasifikace, 

abychom dosáhli uceleného náhledu na problematiku. Metodu výběru výzkumného 

souboru je možné nazvat jako cenzus (Hendl, 2009), či totální výběr (Miovský, 

2006). Statistické analýze podrobíme pouze data VZP, kteří se přezkoušení 

zúčastnili ve sledovaném období tj. v letech 2008 až 2015. V tabulce 9 prezentujeme 

velikost výzkumného souboru v jednotlivých letech. 

Tabulka 9 Početní zastoupení testovaných VZP v jednotlivých letech  

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

N 14281 15106 15086 15421 16002 16221 16504 17155 

V následující tabulce 10 je procentuální zastoupení VZP se sníženou 

zdravotní klasifikací, tedy C – schopen s omezením (C). VZP s touto klasifikací se 

neúčastní výročního ani profesního přezkoušení. Ošetřující lékař může těmto VZP 

stanovit individuální pohybový program v závislosti na druhu a původu jejich 

omezení. Zdravotní klasifikace je stanovena přezkumnou komisí. 

Tabulka 10 Početní zastoupení VZP se sníženou zdravotní klasifikací  

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

C v % 8,3 7,8 7,8 7,8 7,5 7,1 7,2 7,1 

 

Výzkumný podsoubor pro sekundární cíl práce 

Výzkumný podsoubor tvoří VZP ze 43. výsadkového praporu, kteří se 

zúčastnili výročního přezkoušení. Tento útvar je řazen mezi elitní (výběrové) 

jednotky AČR. Voják, který chce sloužit u tohoto praporu, musí od roku 2013 projít 

výběrovým řízením (3 dny), pokud ho nesplní – není přijat, nebo je po nástupu ze 

základního výcviku přeložen. Do statistiky jsme zahrnuli pouze muže, a to z důvodu, 

že žen je na tomto útvaru v námi sledovaném časovém období pouze 1%. Sledované 

období je v letech 2011 – 2015, toto období jsme vybrali záměrně, abychom 

sledovali změny výkonů po zavedení nové normy vyhodnocování, což je stanoveno 
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jako náš sekundární cíl práce. Naměřená data jsou převzata z archivu 

tělovýchovného náčelníka 43. výsadkového praporu a jedná se o sekundární sběr dat 

(Jeřábek, 1992). V tabulce 11 je znázorněno početní zastoupení testovaných VZP. 

Tabulka 11 Početní zastoupení v testovém vzorku v letech 2011 – 2015  

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 

N 493 495 446 463 540 

Výzkumný podsoubor jsme rozdělili do tří věkových kategorií: do 30 let, 31 

až 35 let a nad 35 let. Věkové kategorie korespondují s rozdělením dle NVMO 12 

(2011) viz kapitola 2.5 Výroční přezkoušení. U kategorie nad 35 let bylo pro naše 

účely sloučeno více kategorií (III. – IV.) z důvodu nízkého počtu testovaných VZP 

ve vyšším věku (do 45 let). Věkové kategorie V. – VI. byly z našeho souboru 

vyjmuty z důvodu zanedbatelného nebo žádného zastoupení v průběhu let, a že 

věková kategorie VI. vykonává pouze vytrvalostní test. 

Metody získání dat 

Data byla naměřena v rámci povinného výročního přezkoušení v letech 2008 

až 2015. Výroční přezkoušení je zaměřeno na testování silových a vytrvalostních 

schopností. Při testování silových schopností si VZP volí mezi opakovanými shyby a 

souborným silovým cvičením, které se skládá z opakovaných sed-lehů (počet 

opakování v průběhu 1 minuty) a kliků (počet opakování v průběhu 30 sekund). 

V testech zaměřených na vytrvalost si VZP volí mezi Cooperovým bežeckým testem 

na 12min (počet uběhnutých metrů zaokrouhlených na 10m) a plaváním libovolným 

způsobem na 300m (čas).  

Výsledky motorických testů byly zaznamenány tělovýchovným náčelníkem, 

který je jedinou vyškolenou a pověřenou osobou k provádění testování VZP (nebo 

pověřený tělovýchovný pracovník u menších útvarů). Správné provedení cviků je 

vždy vysvětleno a předvedeno, včetně ukázky špatného provedení, které nebude 

započítáno. Zpravidla se nejprve testuje vytrvalostní schopnost a následně po 

úplném zotavení silová schopnost. Reliabilita jednotlivých testů je podle Blahuše a 

Měkoty (1983) následující: Cooperův test rstab = 0,92.; plavecký test na 300m rstab = 

0,94; shyby rstab = 0,94; kliky rstab = 0,85; sed-lehy rstab = 0,80.  

Testování probíhá každý rok v měsících květen – červen (řádné termíny) a 

září (náhradní termíny). Přesné termíny přezkoušení jsou stanoveny v ročním plánu 

organizačního celku. Testování se účastní pouze zdraví jedinci, kteří nemají 
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zdravotní klasifikaci C – schopen s omezením, popřípadě dlouhodobé úlevy v 

zaměstnání. Tito VZP jsou omluveni.  

Data do výzkumného souboru jsme získali pomocí informačního systému o 

službě a personálu. Jedná se o výsledné známky z výročního přezkoušení a potřebné 

doplňující údaje (ročník narození, zdravotní klasifikace, pohlaví, rok přezkoušení). 

Konkrétně byl využit následující program: Evidence osob a následně Aplikace → 

Výstupy a statistiky → Různé seznamy → Výsledky přezkoušení fyzické zdatnosti. 

Tento výstup byl vygenerován v programu MS Excel za každý sledovaný rok, 

anonymizován a následně byl použit pro statistické zpracování. 

Data pro testový podsoubor jsme získali z archivu náčelníka náčelník 

tělovýchovy organizačního celku, tedy 43. výsadkového praporu. V podobě tabulek 

zpracovaných v programu MS Excel. 

Všechna data byla anonymizována a byly ponechány pouze potřebné údaje a 

výsledky pro statistické zpracování. Použití dat pro vědecké účely schválil  náčelník 

Odboru personálních informací viz příloha 4. 

Analýza dat 

Získaná data byla zaznamenána do přehledné databáze. Zde byly zaznamenány 

výsledky (známky) výročního přezkoušení v jednotlivých letech, ročník narození 

včetně zařazení do věkové kategorie, pohlaví a zdravotní klasifikace. Takto získaná 

matice dat byla následně zpracována pomocí statistických metod za použití 

programu MS Excel a programu IBM SPSS v. 23.0. 

Nejdříve byly v testovém souboru spočítány základní deskriptivní a frekvenční 

charakteristiky získaných dat v letech 2008 až 2015. Při statistickém zpracování 

jsme se zaměřili na změny výsledných známek v průběhu času. Data jsme rozdělili i 

dle věkových kategorií do 30 let, 31 až 35 let a nad 35 let. Eliminovali jsme 

nepřezkoušené VZP a ty, kteří mají sníženou zdravotní klasifikaci. Srovnání 

procentuálního zastoupení jednotlivých známek v průběhu let bylo provedeno 

pomocí Pearsonova chí-kvadrát testu. Vzhledem k velikosti výzkumného souboru, 

který se svým charakterem blíží k populaci, bylo statistické srovnání provedeno na 

náhodném výběru z výzkumného souboru, přičemž v každém roce bylo náhodně 

vybráno N=500 testovaných osob. Analýza síly testu (power analysis) s  použitím 
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balíčku ‘pwr‘ (Meloun a Militký, 2004) potvrdila, že na hladině významnosti α=0,05 

poskytne zvolený počet pozorování dostatečnou sílu testu (cca 0.9). 

V případě testového podsouboru byly rovněž spočítány základní deskriptivní a 

frekvenční charakteristiky získaných dat Vzhledem k relativně nízké preferenci 

plaveckého testu, opakovaných kliků a sed-lehů, bylo řešení problematiky detailně 

zaměřeno především na výsledky opakovaných shybů a běžeckého testu na 12 minut 

(Cooperův test). Změny ve výsledcích těchto testů v průběhu let (2011 až 2015) byly 

hodnoceny pomocí hierarchického lineárního modelu (Field, 2013), přičemž měření 

v jednotlivých letech (1. úroveň) bylo zahnízděno uvnitř testovaných osob (2. 

úroveň). Tento pokročilý analytický přístup umožňuje mimo jiné flexibilní řešení 

problému chybějících dat, který je téměř nevyhnutnou součástí longitudinálních 

studií (Caruana a kol, 2015). Pro obě závislé proměnné (Cooperův test a shyby) byl 

specifikován jeden samostatný model s nezávislými proměnnými čas (roky 2011 až 

2015) a věková kategorie (do 30 let, 31 až 35 let a nad 35 let). Závislost 

opakovaných měření v průběhu let byla modelována pomocí autoregresivní 

kovariační struktury prvního řádu. Hladina statistické významnosti byla stanovená 

na α = 0,05.  
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4.2 Výsledky  

Nejprve vyhodnotíme výsledné známky celého souboru. V další kapitole 

vyhodnotíme sekundární úkol práce na vybraném podsouboru 43. výsadkový prapor. 

Následně vyhodnotíme stanovené hypotézy a v závěru kapitoly budeme diskutovat 

výsledky. 

4.2.1 Deskripce vývoje hodnocení tělesné zdatnosti v letech 2008 až 2015 

Soubor je rozdělen v tabulce 12 nejprve na základě způsobu vyhodnocování 

(stará a nová norma), dále podle časového období (rok 2008 až 2015) a podle 

výsledné známky. Tabulka ukazuje početní zastoupení známek v jednotlivých letech 

a v závorce je uvedeno procentuální zastoupení dané známky v celkovém počtu 

známek. V tomto souboru jsou zahrnuti muži i ženy. Z tabulky 12 je dále patrné, že 

(vyjma roku 2010) celkové počty testovaných VZP narůstají. Od roku 2008 (14 281 

VZP) do roku 2015 (17 155 VZP) pozorujeme přírůstek 2 874 VZP. 

Tabulka 12 Početní a procentuální zastoupení známek v  jednotlivých letech 

 Stará norma 

  Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 

1.0 6079 (42.6%) 6770 (44.8%) 7212 (47.8%) 

2.0 4046 (28.3%) 4080 (27.0%) 4071 (27.0%) 

3.0 3748 (26.2%) 3798 (25.1%) 3387 (22.5%) 

4.0 408 (2.9%) 458 (3.0%) 416 (2.8%) 

Total 14281 (100%) 15106 (100%) 15086 (100%) 

 Nová norma 

  Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 

1.0 3024 (19.6%) 3255 (20.3%) 3438 (21.2%) 3765 (22.8%) 4216 (24.6%) 

2.0 6953 (45.1%) 7404 (46.3%) 7811 (48.2%) 7873 (47.7%) 8196 (47.8%) 

3.0 4310 (27.9%) 4507 (28.2%) 4203 (25.9%) 4014 (24.3%) 3893 (22.7%) 

4.0 1134 (7.4%) 836 (5.2%) 769 (4.7%) 852 (5.2%) 850 (5.0%) 

Total 15421 (100%) 16002 (100%) 16221 (100%) 16504 (100%) 17155 (100%) 

Poznámka: Chí-kvadrát test pro N=500 náhodně vybraných osob v každém roce – χ
2
(21) = 229.56, 

 p < 0.001 

Vzájemné srovnání let pomocí chí–kvadrát testu na hladině významnosti  

α = 0,05 v rámci staré normy pro náhodný výběr nepřineslo signifikantní výsledky 

jak je patrné z tabulky 13.  
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Tabulka 13 P hodnoty chí-kvadrát testu pro meziroční srovnání na základě staré normy  

  Rok 2008 Rok 2009 

Rok 2008 

  Rok 2009 0.482 

 Rok 2010 0.325 0.699 

Poznámka: N=500 náhodně vybraných osob v každém roce 

Porovnání hodnocení z let 2011 až 2015 (tabulka 14),tj. v rámci nové normy, 

opět pomocí chí–kvadrát testu přineslo zjištění, že procentuální zastoupení známek 

vykazuje signifikantní rozdíly pouze v letech 2011 a 2015 (p = 0,002). Meziroční 

výsledky se signifikantně neliší, ale i tak pozorujeme zlepšení známek  (ubývá 4 a 

přibývá 1 a 2).  

Tabulka 14 P hodnoty chí-kvadrát testu pro meziroční srovnání na základě nové normy  

  Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 

Rok 2011 

    Rok 2012 0.351 

   Rok 2013 0.246 0.745 

  Rok 2014 0.329 0.941 0.382 

 Rok 2015 0.002 0.209 0.223 0.091 

Poznámka: N=500 náhodně vybraných osob v každém roce 

Z důvodu větší přehlednosti jsme procentuální zastoupení známek 

v jednotlivých letech promítli do grafu 1. U známek 3 (vyhovující) a 4 

(nevyhovující) pozorujeme mírně kolísavou tendenci. Především mezi roky 2010 a 

2011 vidíme nárůst těchto známek. Při porovnání staré a nové normy je to u známky 

4 z průměrných 2,9 % zvýšení na 5,5 % a u známky 3 z  průměrných 24,6 % zvýšení 

na 25,8. U známky 2 (dobře) vidíme nejprve mírně klesající tendenci a následuje 

rapidní nárůst (o 18,1 %) opět mezi roky 2010 a 2011, následně pozorujeme mírně 

rostoucí křivku. Pouze u známky 1 (výtečně) pozorujeme mezi roky 2010 a 2011 

rapidní pokles v zastoupení této známky a to o 28,2 %. Je to významný pokles 

v jinak narůstající tendenci této známky. 
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Graf 1 Procentuální zastoupení známek v  průběhu let 

Z grafu 1 jsou patrné největší rozdíly mezi roky 2010 a 2011. Na grafu 2 

demonstrujeme změnu v procentuálním zastoupení jednotlivých známek. Změna 

normy nám data přiblížila více k rovnoměrnému rozložení. Kdy nejvíce VZP má 

známku 2 (rok 2011), tato hodnota se téměř blíží polovině (45 %). 

  

Graf 2 Rozdíl procentuálního zastoupení známek v  letech 2010 a 2011 

V grafu 3 se podíváme na problematiku procentuálního zastoupení známek 

z hlediska pohlaví. U mužů i žen má známka 4 v průběhu času velmi podobné 

hodnoty výskytu. U žen pozorujeme menší procentuální zastoupení než u mužů. 

V průměru je to u mužů 4,9 % a u žen 1,8 %. Markantnější rozdíl je mezi 
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procentuálním zastoupením známky 3. Zatímco u žen se pohybuje kolem 10 % tak u 

mužů je to kolem 30 %. Známka 2 dosahuje v letech 2008 až 2010 velmi podobných 

hodnot, které oscilují kolem 30 % u mužů, u žen oscilují hodnoty kolem 20 %. Zlom 

nastává v roce 2011, kdy u obou pohlaví dojde prudkému nárůstu v četnosti této 

známky. U žen pozorujeme nárůst přibližně o 40 %, u mužů o 15 %. Po tomto skoku 

má průběh grafu hodnocení 2 klesající charakter u žen, kdežto u mužů narůstající. 

Zajímavý výsledek vidíme u známky 1 u žen. Více jak 70 % žen dosáhlo výsledného 

hodnocení 1, než se zavedla nová norma, tedy v letech 2008 až 2010. Zvedení nové 

normy snížilo výsledné výtečné hodnocení přibližně o 40 %. V průběhu 

následujících let (2011 až 2015) vzrostlo procento výtečných žen z 32,6 % na 42,5 

%, tedy o 10,1 %. U mužů je průběh hodnocení 1 velmi podobný jako u žen. Pouze 

přechod mezi roky 2010 a 2011 není tak razantní, jedná se o pokles ze 44,1 % na 

17,8 % (- 26,3 %). 

 

Graf 3 Procentuální zastoupení známek v letech 2008 až 2015 u mužů a žen 

Na grafu 3 vidíme, že procentuální zastoupení známek u mužů a žen je 

odlišné. Na grafu 4 pozorujeme velmi podobný průběh průměrů známek 

v jednotlivých letech u obou pohlaví. Spojnice průměrů známek u žen je posunutá 

dolů ve srovnání s muži. Můžeme tedy konstatovat, že ženy mají lepší výkony 

s ohledem na jinak definované věkové kategorie a motorické testy.  
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Graf 4 Průměr známek v průběhu let u mužů a žen 

Nyní se na výsledky podíváme z hlediska věkových kategorií. Protože mají 

muži a ženy rozdílné věkové kategorie, začneme muži. Na grafu 5 pozorujeme 

průměrné hodnoty známek u tří zvolených kategorií. U všech kategorií vidíme 

v průběhu let 2008 až 2010 klesající průběh spojnic grafů, což značí zlepšování 

známek. Následně rapidní zhoršení průměru známek u všech kategorií, nejméně se 

zhoršili nejmladší VZP do 30 let. U této kategorie sledujeme i největší zlepšení 

v letech 2011 až 2015. Výkony mužů se od roku 2011 mírně zlepšují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5 Průměry známek mužů v závislosti na věkových kategoriích v průběhu let 
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Graf 6 Průměry známek žen v závislosti na věkových kategoriích v průběhu let 

U žen opět pozorujeme značné zhoršení průměru známek mezi roky 2010 a 

2011 jak dokládá graf 6. U nejmladší věkové kategorie pozorujeme po roce 2011 

zhoršování průměru známky z 1,983 na 2,109. Zatímco ženy od 26 do 35 let si svůj 

průměr známek zlepšují. V roce 2010 měly nejmladší ženy a ženy mezi 26 až 30 

roky téměř shodný průměr známek. U žen do 25 let to bylo 1,427 a ženy mezi 26 až 

30 roky 1,422.  

V grafech 7 a 8 se podíváme podrobně na výsledné známky u nejmladší 

věkové kategorie mužů a žen. Tyto kategorie se jeví jako nejzajímavější.  

 

Graf 7 Procentuální zastoupení známek mužů ve věkové kategorii do 30 let 
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U mužů v nejmladší věkové kategorii pozorujeme nárůst u výtečného 

hodnocení jak za staré normy (zvýšení o 5,1 %) tak i po zavedení nové normy 

(zvýšení o 6,9 %). Zavedení nové normy snížilo procento výtečně (1) hodnocených 

ze 41,3 % na 19,0 %, tedy pokles o 22,3 %. Oproti tomu se zvýšil počet VZP 

s hodnocením 2 (o 13,4 %), s hodnocením 3 (o 3,2 %) i s hodnocením 4 (o 5,6 %). 

Dále pozorujeme, že po zavedení nové normy každoročně narůstá počet VZP 

s hodnocením 1 a 2 a tento nárůst je téměř lineární. Hodnoty VZP, kteří přezkoušení 

nesplnili a byli hodnoceni známkou 4 od roku 2012 fluktuuje kolem 5 %. 

 

Graf 8 Procentuální zastoupení známek žen ve věkové kategorii do 25 let 

U nejmladších žen pozorujeme podobný průběh známek jako u mužů, ženy 

mají jiné procentuální zastoupení známek na začátku sledovaného období. Vidíme 

silnou převahu výtečných žen před dobrými a vyhovujícími. Po zavedení nové 

normy v roce 2011 si všímáme prudkého nárůstu dobrých žen (zvýšení o 44,0 %) a 

stejně tak prudkého poklesu výtečných žen (snížení o 48,0 %). Na rozdíl od mužů se 

procento žen s hodnocením 3 od roku 2011 každoročně zvyšuje. Klesající průběh 

spojnice grafu pozorujeme u známky 2 od roku 2011 do 2015 o 11,5 %. Se 

zavedením nové normy pozorujeme u hodnocení výtečně procentuální zastoupení 

velmi těsně kolem 20 %. 
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Graf 9 Změna procentuálního zastoupení u mužů do 30 let v  letech 2008 a 2015 

   

Graf 10 Změna procentuálního zastoupení u žen do  25 let v letech 2008 a 2015 

V grafech 9 a 10 je porovnání nejmladších kategorií mužů a žen na začátku a 

konci sledovaného období. Na obou grafech vidíme, že změna normy měla za 

následek snížení výtečně hodnocených VZP, tedy došlo k eliminaci těch, jež byli 

nadprůměrní pouze v jedné motorické schopnosti. U mužů i žen vidíme v roce 2015 

velmi podobné procentuální zastoupení známek. U žen došlo k tomu, že z výtečných 

se staly dobré a zvýšil se mírně i počet vyhovujících. U mužů se mezi dobré 

posunuli jak VZP dříve hodnoceni výtečně, tak i vyhovující. U obou pohlaví je 

známka 2 kolem 50 %. Prioritou AČR je co nejvyšší počet VZP s hodnocením 

výtečně a dobře, aby byli připraveni plnit stanovené úkoly.  
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4.2.2 Vyhodnocení výkonů VZP 43. výsadkového praporu v letech 2011 až 2015  

Longitudinální výzkumný podsoubor v jednotlivých letech 2011 až 2015 

sestával z následujících počtů testovaných VZP: N2011 = 493, N2012 = 495,  

N2013 = 446, N2014 = 463, N2015 = 540. Jednalo se pouze o muže. Počty testovaných 

VZP ve stanovených věkových kategoriích a preference výběru kombinace testů 

v rámci výročního přezkoušení je uvedeno v tabulce 15.  

Tabulka 15 Zastoupení testovaných osob v jednotlivých věkových kategoriích a preference výběru 

konkrétní kombinace testů v letech 2011-2015 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

N 493 495 446 463 540 

Věk 
     

  Do 30 let (%) 39,4 40,4 39,9 39,7 45,4 

  31 až 35 let (%) 40,2 36,8 33,2 28,3 22,0 

  36 až 45 let (%) 20,5 22,8 26,9 32,0 32,6 

Vybraná kombinace testů 
     

  Shyby + Plavání 2,4 1,6 1,8 1,8 1,8 

  Kliky/Sed-lehy + Plavání 2,6 1,6 1,1 1,1 1,3 

  Kliky/Sed-lehy + Cooperův běh 31,1 31,3 23,7 22,2 19,0 

  Shyby + Cooperův běh 63,9 65,5 73,4 74,9 77,8 

 

Nejméně oblíbené kombinace pohybových testů, které si v průběhu 

sledovaného období vybralo pouze malé množství testovaných VZP (1,3% až 2,6%) 

obsahovaly plavecký test na 300 metrů. Drtivá většina VZP se tedy v  rámci 

testování vytrvalostních schopností kloní k volbě Cooperova běžeckého testu. 

Nejpopulárnější volbou byla ve sledovaném období kombinace shybů a Cooperova 

testu, jejíž procentuální zastoupení stouplo ze 63,9% (315/493) v roce 2011 na 

77,8% (420/540) v roce 2015.  

Odhady parametrů hierarchického lineárního modelu při predikci změn 

výsledků v Cooperově testu a shybech na základě věku a času jsou prezentovány 

v tabulce 16. V případě modelu M1 klesal významně výkon v běžeckém testu 

v průměru o 30 metrů s každou věkovou kategorií, přičemž ročně docházelo 

k signifikantnímu nárůstu v průměru o skoro 32 metrů. Signifikantní interakční efekt 

věku a času (β = -13,48, p < 0,001) však indikuje, že tyto průměrné změny nebyly 

mezi věkovými skupinami a v průběhu let konstantní. Vývoj výkonů v Cooperově 

testu v závislosti na věkové kategorii testovaných je znázorněn na grafu 11. 
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Tabulka 16 Výsledky hierarchického lineárního modelu při predikci Cooperova běhu a shybů 

  Cooper běh   Shyby 

  Odhad SE p 
 

Odhad SE p 

Intercept 2916,05 21,26 0,000 
 

11,30 0,35 0,000 

Věk -30,34 11,44 0,008 
 

0,16 0,21 0,442 

Čas 31,74 5,49 0,000 
 

0,41 0,13 0,001 

Interakce Věk * Čas -13,48 2,81 0,000   -0,13 0,06 0,025 
 

Legenda: SE – standardní chyba odhadu 

Jak vidíme v grafu 11, výkon v Cooperově testu se téměř neměnil u nejstarší 

kategorie VZP (nad 35 let) s průměrem těsně pod 2800 metrů v průběhu 

sledovaného období. V letech 2011 až 2014 dosahovala velice podobných výkonů i 

věková kategorie 31 až 35 let s průměrem přibližně 2825 metrů. Tyto výkony nebyly 

významně odlišné od výkonů VZP v kategorii nad 35 let (všechny p > 0,05). V  roce 

2015 došlo u věkové kategorie 31 až 35 let k signifikantnímu nárůstu průměrného 

výkonu v běžeckém testu (na cca 2900 metrů) oproti předchozímu období (p = 0,007 

až 0,010). Průměrné výkony nejmladší kategorie (do 30 let) v  Cooperově testu byly 

ve všech rocích (viz graf 11) signifikantně vyšší než výkony obou starších věkových 

kategorií (všechny p < 0,001). Nejmladší kategorie navíc jako jediná vykazovala 

postupné a víceméně lineární zlepšování výkonu z původních cca 2900 metrů v roce 

2011 na 3010 metrů v roce 2015 (p < 0,001). 

 

Graf 11 Průměrné výkony v Cooperově testu v průběhu let 2011 až 2015 s ohledem na věkové 

kategorie 
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Graf 12 Průměrné výkony ve  shybech v průběhu let 2011 až 2015 s ohledem na věkové 

kategorie 

Velmi podobné výsledky s ohledem na trend výkonů v jednotlivých věkových 

kategoriích byly pozorovány i v testu shyby (tabulka 16; graf 12). Stejně jako 

v případě Cooperova testu, i zde byl interakční efekt věku a času signifikantní  

(β = -0,13, p = 0,025). Výkon nejstarší kategorie VZP byl v  průběhu let téměř 

konstantní s průměrem přibližně 11,8 opakování. K nesignifikantnímu kolísání 

výkonů ve shybech docházelo i u věkové kategorie 31 až 35 let s minimem 11,6 

opakování v roce 2012 a maximem 12,5 opakování v roce 2015 (p = 0,087 až 0,760). 

I když byly výkony nejstarší sledované kategorie ve všech letech nižší než výkony 

věkové kategorie 31 až 35 let, signifikantní rozdíly byly pozorovány pouze v letech 

2011 a 2015 (p = 0,003 resp. 0,001). Pouze u nejmladší věkové kategorie VZP byl 

pozorován postupný nárůst průměrných výkonů v testu shyby, nicméně rozdíl mezi 

výkonem v roce 2011 (10,8 opakování) a 2014 (respektive 2013 s průměrem 12,6 

opakování) nebyl statisticky významný (p = 0,065).  

4.2.3 Vyhodnocení hypotéz 

H1: Zavedení NVMO 12 (2011) přinese snížení poměru výsledné známky 1 

(výtečně). 

Jak je očividné z výsledků, tato hypotéza se potvrdila. Jak při bližším 

pohledu na jednotlivé věkové kategorie, tak i z pohledu pohlaví. Ve výzkumném 
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souboru se procentuální zastoupení hodnocení 1 (výtečně) v  průběhu let měnilo, jak 

je znázorněno v tabulce 17. 

Tabulka 17 Procentuální a početní zastoupení výtečného hodnocení u mužů a žen v  průběhu let 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ženy 
1232 

(69.7%) 

1345 

(72%) 

1370 

(74.4%) 

613 

(32.6%) 

665 

(34.9%) 

704 

(37%) 

776 

(40.3%) 

842 

(42.5%) 

Muži 
4847 

(38.7%) 

5425 

(41%) 

5842 

(44.1%) 

2411 

(17.8%) 

2590 

(18.4%) 

2734 

(19.1%) 

2989 

(20.5%) 

3374 

(22.2%) 

Po zavedení NVMO 12 (2011) vidíme silný procentuální propad výtečného 

hodnocení, i přesto pozorujeme postupné zlepšování a výtečně hodnocených VZP 

přibývá (viz také graf 3). 

H2: Zavedení NVMO 12 (2011) přinese zvýšení výkonů v silové i vytrvalostní části 

přezkoušení.  

Hypotézu 2 jsme otestovali na zvoleném podsouboru (43. výsadkový prapor). 

Námi sledované výsledky neposkytují dostatečnou podporu této hypotézy.  

Ve vytrvalostním testu hypotézu potvrzuje pouze nejmladší věková kategorie 

mužů, kde každoročně pozorujeme zlepšení průměrných výkonů. Z přibližných 2900 

m v roce 2011 až na 3010 m v roce 2015. U věkových kategorií nad 31 let nebylo 

každoroční zlepšení pozorováno. 

V silovém testu v podobě opakovaných shybů se hypotéza opět potvrdila 

pouze u nejmladší věkové kategorie do 30 let. U věkové kategorie 31 až 35 let 

výkony kolísaly. Výkony u nejstarší kategorie nad 35 let byly víceméně konstantní.  

Hypotézu zamítáme. 
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5. Diskuze a závěr 

Cílem této diplomové práce bylo provedení analýzy výsledků výročního 

přezkoušení VZP v letech 2008 až 2015 a zhodnocení vývoje výkonů na testovém 

podsouboru VZP (43. výsadkového praporu) v rámci výročního přezkoušení v letech 

2011 až 2015, tedy po zavedení NVMO 12 z roku 2011, který měl přispět ke zvýšení 

tělesné zdatnosti a výkonnosti vojáků Armády České republiky (Přívětivý, 2011). 

Vydáním NVMO 12 (2011) se po více jak 20ti letech legalizuje systém 

tělesné výchovy v AČR. Jedním z jeho úkolů je napravit tristní stav vytrvalostních 

schopností VZP. 

Při analýze zastoupení jednotlivých známek v průběhu let, jsme dospěli 

k závěru, že zavedení NVMO 12 (2011) mělo vliv na změnu procentuálního 

zastoupení známek, zejména u výtečně a dobře hodnocených VZP. U hodnocení 

vyhovující a nevyhovující nebyla pozorovaná zásadní změna. Tento jev mohl být 

způsoben situací, že VZP dříve hodnocení výtečně (150 b a více nasbíraných 

především z testu silových schopností) nyní musí prokázat i vytrvalostní schopnosti 

a jsou posunuti mezi dobře hodnocené. Tento problém staré normy nastínil Přívětivý 

(2011). Křížek (2012) je přesvědčen, že zavedení NVMO 12 (2011) podnítilo větší 

pozornost k vytrvalostním schopnostem.  

Je nutné mít na paměti, že po zavedení NVMO 12 (2011) již velmi malé  

rozdíly ve výkonech mohou mít velký vliv na výsledné hodnocení a z výtečně 

hodnoceného vojáka udělat dobrého nebo vyhovujícího. Může se jednat např. o 

pouhých 10 m v běhu, jeden shyb či klik. Může nastat i situace, že v  testu jedné 

schopnosti je VZP výtečný a ve druhé nevyhovující, bez ohledu na nadprůměrný 

výkon v jednom testu je automaticky hodnocen jako nevyhovující (viz tabulka 7).  

Na základě výsledků můžeme konstatovat, že výkonnost VZP neklesá, u 

starších má konstantní tendenci, a mladí VZP (ženy i muži) se po fyzické stránce 

zlepšují. Důvodů zlepšení může být několik. Prvním důvodem může být příchod 

mladých fyzicky připravených rekrutů, kteří byli vybírání z uchazečů o službu v 

AČR po úspěšném absolvování zdravotních, psychologických a fyzických testů. 

Dalšími důvody mohou být tlak a motivace velitelů jednotek, výsledná známka 

uvedená ve služebním hodnocení za rok, splnění podmínek pro kariérový postup 

(povýšení) či důrazná kontrola ze strany SOC MO na plnění fyzického přezkoušení 
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před výjezdem do zahraniční operace (Oper-1-5, 2014) a v neposlední řadě 

prodloužení služebního poměru či příznivé podmínky pro trénink. VZP má 

stanoveny minimálně 4 hodiny služební tělesné výchovy týdně, letci a letecký 

personál má stanovené minimum na 6 hodin. 

Často se mezi vojáky probírá motivace k výročnímu přezkoušení. VZP nelze 

finančně perzekuovat za nesplnění nebo neúčast na výročním přezkoušení. Drtivá 

většina VZP shledává původní bodový systém vyhodnocení s neomezenou horní 

hranicí jako více motivační, kdy mezi sebou soutěžili o každý získaný bod.  Po 

zavedení NVMO 12 (2011) stačí VZP splnit požadovaný tabulkový výkon 

v minimální hodnotě určené pro danou známku. Následně VZP může ztratit motivaci 

v daném testu pokračovat. Takže se v praxi děje, že VZP např. provede požadovaný 

počet leh-sedů a zbylý čas do minuty „proleží“ na žíněnce. Tento přístup VZP má 

vliv na zkreslení maximálních fyzických výkonů, v případě jejich následného 

vyhodnocení. Většina vojáků je motivována k výkonům především vnitřně.  

V sekundárním úkolu jsme se zaměřili na analýzu longitudinálního vývoje 

výkonů v Cooperově běžeckém testu (ukazatel vytrvalostních schopností) a shybech 

(ukazatel silových schopností) u 43. výsadkového praporu. Zaměření vyplývá 

zejména z nízkého zastoupení plaveckého testu a souborného silového cvičení 

v našem sledovaném podsouboru VZP. Většina VZP v našem podsouboru se v rámci 

testování vytrvalosti kloní k volbě Cooperova běžeckého testu, tento fakt je 

způsoben jednak počtem termínů, v rámci kterých je možné test absolvovat. Na 

rozdíl od plaveckého testu, který je možné absolvovat přibližně 4 až 6 krát ročně, si 

VZP volí až z 15 možných termínů pro Cooperův běžecký test. Plavání řadíme mezi 

technicky náročné disciplíny a ne každý VZP ji ovládá v potřebném rozsahu, aby byl 

schopen splnit stanovenou normu. Pro běžecký trénink mají VZP vhodnější 

podmínky, kdy je jim umožněno trénovat i několikrát týdně v pracovní době, jak 

mají stanoveno v rozvrhu zaměstnání. Plavecký trénink je závislý na možnostech 

pronájmu plaveckého bazénu, který je k dispozici v rozsahu 2 až 4 hodin měsíčně 

(toto tvrzení neplatí plošně pro všechny organizační celky, někteří VZP mají 

možnost tréninku častěji a někteří vůbec) a ne vždy rozvrh zaměstnání dovolí, aby se 

VZP tréninku zúčastnil. VZP se tedy musí (v případě volby plaveckého testu v rámci 

výročního přezkoušení) této disciplíně věnovat především mimo pracovní dobu a 

investovat vlastní finanční zdroje.  
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Můžeme konstatovat, že zavedení NVMO12 v roce 2011 nepřineslo 

očekávané jasně patrné pozitivní změny v tělesné zdatnosti (reprezentované pomocí 

Cooperova běžeckého testu a opakovaných shybů) u námi sledovaného podsouboru 

VZP. 

Výkony i jejich vývoj ve vybraných testech byl závislý na věku testovaných 

VZP. Podobné výsledky v obou částech výročního přezkoušení v rámci sledovaného 

období jsme pozorovali u VZP nad 30 let. Nejmladší věková kategorie VZP (do 30 

let) vykazovala víceméně postupný nárůst průměrných výkonů v Cooperově běhu i 

ve shybech. Mnoho studií poukazuje na postupně se snižující úroveň tělesné 

zdatnosti a rychle se zvyšující prevalenci nadváhy až obezity u běžné populace 

(Hruby a kol., 2015), ze které jsou uchazeči o službu vybírání. Řada dalších autorů 

navíc mluví přímo o zhoršující se tělesné připravenosti armádních rekrutů (např.: 

Knapik, a kol., 2001, 2006, Tomczak, Bertrandt a Kłos, 2012, Savonis a Čepulėnas, 

2012).  

Pozorované výsledky může vysvětlovat i to, že přijetí NVMO 12 (2011), 

který měl za cíl zvýšení tělesné zdatnosti VZP (především tedy vyrovnání úrovně 

vytrvalostních schopností na úroveň silových schopností), bylo efektivní alespoň u 

nejmladší věkové kategorie VZP (do 30 let). Výkony nejmladší kategorie se při 

srovnání s normou UNIFIT TEST (Měkota a Chytráčková, 2002) vylepšily 

z průměrných v letech 2011 až 2014 na nadprůměrné v roce 2015 u běžeckého testu 

a z nadprůměrných v letech 2011 až 2014 na výrazně nadprůměrné v roce 2015 u 

shybů. Tento pozitivní posun výkonu může být zapříčiněn i nástupem většího počtu 

motivovaných mladých rekrutů z civilu, kteří jsou výtečně fyzicky připraveni. 

Oddělení pro výběr personálu vybírá ke 43. výsadkovému praporu, jakožto elitnímu 

praporu, rekruty, kteří dosáhli nejlepších výsledků u vstupních testů. Ať už se jedná 

o fyzické nebo zdravotní testy. Je však nutné zmínit, že pozorované výkony u vojáků 

v nemladší věkové kategorii (do 30 let) v roce 2015 oproti předchozímu 

sledovanému období nebyly způsobeny výhradně nástupem nových rekrutů v roce 

2015
5
.  

                                                 
5
 V roce 2015 nastoupilo 89 rekrutů a po splnění výběrového řízení 25 VZP z jiných organizačních 

celků. 
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Při srovnání výkonů námi sledovaného podsouboru v Cooperově běhu 

s normou (viz příloha 3) pro UNIFIT TEST 6-60 (Měkota a Chytráčková, 2002) 

jsme zjistili, že VZP nad 30 let dosahovali nadprůměrných výkonů po celé 

sledované období. Je tedy k zamyšlení, zdali zavedení NVMO 12 v roce 2011 a 

s ním spojené změny v rámci služební TV mají šanci přinést i předpokládané změny 

ve zdatnosti u vojáků starších 30 let. Zde se může jednat o tzv. efekt stropu – viz 

např. Privitera (2017). 

Nesmíme zapomenout na skutečnosti, které limitují tuto diplomovou práci.  

První z nich je charakter výzkumného podsouboru. Jak již bylo zmíněno, náš 

výzkumný podsoubor byl tvořen z elitních VZP, kteří jsou do daného útvaru 

vybírání i na základě nadprůměrných výsledků v testech motorických schopností 

(třídenní výběrové řízení). Další studie by se mohly zabývat vývojem tělesné 

zdatnosti po roce 2011 u jiných souborů VZP, kteří mají odlišnou výchozí hodnotou 

tělesné zdatnosti. Takto by se snížila možnost výskytu efektu stropu. Jednalo by se 

např. o zabezpečovací jednotky (zabýval se Paukner, 2014), jednotky specializované 

na elektronický boj či protivzdušnou obranu. Další možná varianta zkoumání je 

porovnání 43. výsadkového praporu s jinou výběrovou jednotkou např. 601. 

skupinou Speciálních sil, nebo i jinými speciálními útvary mimo AČR např. Útvar 

rychlého nasazení Policie ČR. 

Při rekapitulaci našich zjištěných výsledků i výsledků dalších obdobných 

studií (např. Soumarová a kol., 2018) můžeme závěrem konstatovat, že obecné cíle 

služební TV by bylo vhodné konkrétněji definovat a více specifikovat, například 

brát v úvahu aktuální tělesnou zdatnost konkrétního vojáka, současné i plánované 

úkoly různých jednotek a v neposlední řadě brát v potaz prostorové, materiální a 

časové podmínky výcviku obecně. Je zjevné, že toto plošné uplatňování stejných 

norem a cílů služební TV napříč celou AČR nemusí být nutně efektivní z mnoha 

různých důvodů. Doporučili bychom při vedení výcviku brát v úvahu složení a také 

velikost skupiny VZP a na základě jejich výkonnosti volit mezi individuální, 

skupinovou a hromadnou formou řízeného výcviku. Z teoretického, ale i praktického 

hlediska je potom vhodné zajistit, „aby nedocházelo k snahám po neustálém 

zlepšování výkonů nad rámec toho, co je pro operační schopnost požadováno“ 

(Soumarová a kol., s 93, 2018). Bylo by tedy žádoucí nastavit efektivní a také 

udržitelnou hranici fyzické zdatnosti. Není dobré opomíjet ani další motorické 

http://www.urna.tode.cz/
http://www.urna.tode.cz/
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schopnosti (např. rychlost, obratnost) a pokusit se o testovou baterii komplexnejšího 

charakteru. V souvislosti s ohledem na operační schopnosti je nutné podotknout, že 

od dob, kdy vznikla testová baterie pro možnost sledování fyzické zdatnosti , 

uplynulo již několik let. Nároky na operační schopnosti se s postupem času mění a 

kontrola fyzické zdatnosti by nejen na tuto okolnost měla reagovat.  
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Příloha 1 Seznam zkratek struktury MO 

SST MO - Sekce státního tajemníka MO 

ÚřOSKSOJ - Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování 

jakosti 

SE MO - Sekce ekonomická MO 

AF - Agentura finanční 

ASI - Agentura služeb 

SOPS MO - Sekce obranné politiky a strategie MO 

SSŘO MO - Sekce správy a řízení organizací MO 

SVA MO - Sekce vyzbrojování a akvizic MO 

SDK MO - Sekce dozoru a kontroly MO 

SNM MO - Sekce nakládání s majetkem MO 

AHNM - Agentura hospodaření s nemovitým majetkem 

Kabmo - Kabinet ministra obrany 

Kamo - Kancelář ministra obrany 

OB MO - Odbor bezpečnosti MO 

VÚA - Vojenský ústřední archiv 

ABI - Agentura bezpečnosti informací 

OIA MO - Odbor interního auditu MO 

OK MO - Odbor komunikace 

LPO - Legislativní a právní odbor 

VP - Vojenská policie 

ŘVZ - Ředitel Vojenského zpravodajství 

NGŠ AČR - Náčelník Generálního štábu AČR 

1.ZNGŠ - První zástupce náčelníka Generálního štábu 



II 

 

MLCC - Mnohonárodní centrum pro koordinaci logistiky 

ZNGŠ-NŠ - Zástupce náčelníka Generálního štábu - náčelník štábu 

KA GŠ - Ministerstvo obrany – Velení AČR 

ZNGŠ-I AČR - Zástupce náčelníka Generálního štábu - inspektor AČR 

NGŠ-Ř SOC MO - Zástupce náčelníka GŠ - ředitel SOC MO 

OVPzEB MO - Odbor vojskového průzkumu a elektronického boje MO 

ŘeSpecS MO -  Ředitelství speciálních sil MO 

SPS MO - Sekce plánování schopností MO 

SRS MO - Sekce rozvoje sil MO 

Spod MO - Sekce podpory MO 

ŘeZa - Ředitelství zahraničních aktivit 

AP AČR - Agentura personalistiky AČR 

FS AČR - Finanční správa AČR 

PV Praha - Posádkové velitelství Praha 

COPZHN - JCBRN Defence COE 

VePozS - Velitelství pozemních sil 

VeVzS - Velitelství Vzdušných sil 

VeV-VA - Velitelství výcviku-Vojenské akademie 

VKPR - Vojenská kancelář prezidenta republiky 

SOC MO - Společné operační centrum MO 

VGHMÚř - Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad 

AKIS - Agentura komunikačních a informačních systémů 

ALog - Agentura logistiky 

AVZdr - Agentura vojenského zdravotnictví 

ZP Brussel-SK EU - TW Zahraničního pracoviště Brusel - Skupina EU 

 



III 

 

 

Příloha 2 Metodika testů výročního přezkoušení VZP 

Popis kontrolních testů 

 

Test Leh – sed 

Popis testu: Sedy – lehy po dobu jedné minuty.  

Místo: Tělocvična nebo letní cvičiště, na žíněnce popř. na jiné podložce nebo na trávníku.  

Způsob provedení: Leh pokrčený roznožmo v šíři boků (pokrčit znamená úhel max. 90°) – skrčit 
vzpažmo zevnitř (ruce v týl) – ohnutým předklonem sed pokrčený roznožmo, lokty na kolena. Nohy 
jsou v průběhu testu fixovány na podložce (zaklesnuty pod pevnou oporou nebo je drží druhý 
cvičenec maximálně do výše kotníků). 

Vyhodnocení: Počet cviků dosažených za jednu minutu. 

Doplňující údaje: Započítávají se pouze úplné a správně provedené cviky.  

 

Test Klik – vzpor 

Popis testu: Kliky po dobu 30 sekund.  

Místo: Tělocvična nebo letní cvičiště, na žíněnce popř. na jiné podložce nebo na trávníku.  

Způsob provedení: Základní poloha – vzpor ležmo (hlava rovně, ruce v šíři ramen, trup a dolní 
končetiny v jedné přímce, nohy u sebe) – klik ležmo (dotyk hrudníku země) – vzpor ležmo. Po celou 
dobu cvičení musí cvičenec udržet zpevněné tělo – hlava rovně, ruce v šíři ramen, trup a dolní 
končetiny v jedné přímce, nohy u sebe. 

Vyhodnocení: Počet dosažených cviků. 

Doplňující údaje: Započítávají se pouze úplné a správně provedené cviky.  

 

Test Shyb na hrazdě 

Popis testu: Opakované shyby ze svisu nadhmatem na doskočné hrazdě (nebo opakované shyby na 
doskočné hrazdě). 

Místo: Doskočná hrazda, tělocvična nebo letní cvičiště. Prostor pod hrazdou je upraven (žíněnky, 
nakypřený písek apod.). 

Způsob provedení: Ze svisu nadhmatem shyb (brada nad žerdí) a zpět. Cvičenec svis nadhmatem 
zaujme na povel „K nářadí – NASTOUPIT!“, po zklidnění cvičenec na povel „Cvičení – ZAČÍT!“ 
zahajuje cvičení. Cvičení není časově omezeno, končí seskokem cvičence  z nářadí nebo povelem 
„DOCVIČIT!“. 

Vyhodnocení: Započítávají se jen úplné a správně provedené shyby.  

Doplňující údaje: Doprovodné švihové nebo jiné pohyby nohou nejsou povoleny (neplatný pokus). 
Dopomoc je povolena k zaujetí výchozí polohy (svis) a k zastavení těla cvičence ve svisu. Je 
povoleno používat magnezium. 
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Test Výdrž ve shybu nadhmatem  

Popis testu: Výdrž ve shybu nadhmatem.  

Místo: Tělocvična nebo letní cvičiště, doskočná hrazda. 

Způsob provedení: Prostor pod hrazdou se upraví pro měkké doskoky (např. žíněnkami). Za 
dopomoci cvičence nebo podložky zaujme cvičící polohu ve shybu nadhmatem, paže má pokrčeny 
tak, aby brada byla nad úrovní žerdě a na plně pokrčených pažích visí co nejdéle. Čas se měří od 
povelu „VPŘED!“ nebo akustického signálu až do doby, kdy brada poklesne pod žerď. Nejsou 
povoleny gymnastické a jiné rukavice. Je povoleno používat magnezium.  

 

Test Plavání na 300 m 

Popis testu:Plavání na 300 m libovolným způsobem. 

Místo: Plave se v 50m nebo 25m krytém nebo otevřeném bazénu s vyznačenými oddělenými 
drahami. V jedné dráze může při přezkoušení plavat pouze jeden cvičenec. Tuto zásadu není nutno 
dodržovat při tréninku, zvýšenou bezpečnost je však třeba zabezpečit  v místech startovních skoků. 
Test začíná shromážděním cvičenců za bloky v pořadí podle přidělených (vylosovaných) plaveckých 
drah. 

Způsob provedení: Základní poloha – stoj v zadní části startovního bloku nebo ve vodě 
s uchopením startovního madla. Zaujímá se na povel „Na bloky – NASTOUPIT!“. Startovní postoj 
se zaujímá na povel „Na místa – PŘIPRAVIT!“ na přední části bloků (na okraji bazénu, při startu 
z vody u startovního madla). Časomíra se spouští spolu se startovním povelem „VPŘED!“ 
(výstřelem startovní pistole, hvizdem píšťalky). Cvičenec plave libovolným způsobem a během testu 
může střídat plavecké způsoby. Zakázáno je plavání pod hladinou kromě prvního tempa po 
startovním skoku a po obrátce. Opustí-li cvičenec neúmyslně vyhrazenou plaveckou dráhu, může po 
opravě chyby (návratu do své dráhy) test dokončit. Opustí-li cvičenec úmyslně vyhrazenou 
plaveckou dráhu a dále nepokračuje, hodnotí se známkou nevyhovující nebo nesplnil (nesplnila).  

Doplňující údaje: Při obrátkách se cvičenec musí dotknout kteroukoli částí těla stěny bazénu. 
Povoluje se oznamovat mezičasy, signalizovat počet uplavaných (zbývajících) bazénů, ale vždy tak, 
aby nebyla narušena práce rozhodčích. Čas se měří  s přesností na 1 s. 
 

Test Běh na 12 minut 

Popis testu: Běh po dobu 12 minut. 

Místo: Běhá se na atletické dráze nebo v otevřeném, rovném a přehledném terénu (bez převýšení) na 
okruhu v rozmezí 200 až 500 m. Dráha (okruh) na vnitřním okraji musí být výrazně označena po 50 
m. 

Způsob provedení: Na povel „PŘIPRAVIT!“ zaujmou cvičenci postavení vysokého startu u startovní čáry. Na 
startovní povel „VPŘED!“ (výstřel startovní pistole, hvizd píšťalkou) cvičenci vybíhají a bez přerušení běží (nebo 
střídají běh s chůzí) 12 minut s cílem překonat co největší vzdálenost. Znamením pro ukončení běhu je povel 
„STÁT!“ (druhý výstřel, druhý hvizd píšťalkou). Po tomto povelu cvičenec běh zastavuje a na místě očekává 
příchod rozhodčího, který změří uběhnutou vzdálenost a zapíše dosažený výkon. Je povoleno oznamovat 
mezičasy. Poslední minuta před ukončením testu se oznamuje předem dohodnutým a cvičencům objasněným 
signálem. 

Doplňující údaje: Výsledek testu se měří s přesností na 10 metrů. Opustí-li cvičenec (cvičenka) 
dráhu v průběhu testu z vlastní vůle, v testu nepokračuje a hodnotí se známkou nesplnil – nesplnila. 
Hodnocení se stanovuje podle norem pro příslušnou věkovou skupinu.  
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Příloha 3 Normy UNIFIT TEST 6-60 pro dospělou populaci 

(Měkota a Chytráčková, 2002) 

 

VĚKOVÁ KATEGORIE: 21−30 

MUŽI 

Hodnocení Body T 1   T 2 T 3a  T 3c  T 4−2  

Skok daleký  

Leh−sed 

12min.běh 2 km chůze Shyby  

(cm)  (počet)  (m)  (min.) (počet) 

Výr. podprůměrný 1 − 188 − 29 − 2260 15.46 +  − 2 

Podprůměrný 2 189 − 212 30 − 37 2261 − 2620 14.46 − 15.45 3 − 4 

Průměrný 3 213 −  236 38 − 45 2621 − 2980 13.46 − 14.45 5 − 7 

Nadprůměrný 4 237 − 260 46 − 53 2981 − 3340 12.46 − 13.45 8 − 12 

Výr. nadprůměrný 5 261 + 54 +  3341 +  − 12.45 13 + 

       

       
VĚKOVÁ KATEGORIE: 21−30 

ŽENY 

Hodnocení Body T 1   T 2 T 3a  T 3c  T 4−2  

Skok daleký  

Leh−sed 

12min.běh 2 km chůze Shyby  

(cm)  (počet)  (m)  (min.) (výdrž) 

        (s) 

Výr. podprůměrný 1 − 145 − 17 − 1700 17.46 +  − 2 

Podprůměrný 2 146 − 168 18 − 27 1691 − 2030 16.46 − 17.45 3 − 6 

Průměrný 3 169 − 191 28 − 37 2031 − 2370 15.46 − 16.45 7 − 15 

Nadprůměrný 4 192 − 214 38 − 47 2371 − 2710 14.46 − 15.45 16 − 33 

Výr. nadprůměrný 5 215 +  48 +  2711 + −14.45 34 + 
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VĚKOVÁ KATEGORIE: 31−40 

MUŽI 

Hodnocení Body T 1   T 2 T 3a  T 3c  T 4−3  

Skok daleký  

Leh−sed 

12min.běh 2 km chůze Hloubka 

(cm)  (počet)  (m)  (min.) předklonu 

        (cm) 

Výr. podprůměrný 1 − 169 − 23 − 2030 16.01 + − 9 

Podprůměrný 2 170 − 194 24 − 31 2031 − 2400 15.01 − 16.00 10 − 14 

Průměrný 3 195 − 219 32 − 39 2401 − 2770 14.01 − 15.00 15 

Nadprůměrný 4 220 − 244 40 − 47 2771 − 3140 13.01 − 14.00 16 

Výr. nadprůměrný 5 245 +  48 + 3141 + − 13.00 17 + 

       

       
VĚKOVÁ KATEGORIE: 31−40 

ŽENY 

Hodnocení Body T 1   T 2 T 3a  T 3c  T 4−3  

Skok daleký  

Leh−sed 

12min.běh 2 km chůze Hloubka 

(cm)  (počet)  (m)  (min.) předklonu 

        (cm) 

Výr. podprůměrný 1 − 129 − 12 − 1510 18.01 + − 12 

Podprůměrný 2 130 −  152 13 −  21 1511 −  1860 17.01 − 18.00 13 − 18 

Průměrný 3 153 − 175 22 − 30 1861 − 2210 16.01 − 17.00 19 

Nadprůměrný 4 176 − 198 31 − 39 2211 − 2560 15.01 − 16.00 20 

Výr. nadprůměrný 5 199 +  40 + 2561 +  − 15.00 21 + 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



VII 

 

VĚKOVÁ KATEGORIE: 41−50 

MUŽI 

Hodnocení Body T 1   T 2 T 3a  T 3c  T 4−3  

Skok daleký  

Leh−sed 

12min.běh 2 km chůze Hloubka 

(cm)  (počet)  (m)  (min.) předklonu 

        (cm) 

Výr. podprůměrný 1 − 151 − 16 − 1750 16.31 +  − 7 

Podprůměrný 2 152 − 177 17 − 24 1751 − 2130 15.31 − 16.30 8 − 12 

Průměrný 3 178 − 203 25 − 32 2131 − 2510 14.31 − 15.30 13 

Nadprůměrný 4 204 − 229 33 − 40 2511 − 2890 13.31 − 14.30 14 

Výr. nadprůměrný 5 230 + 41 +  2891 +  −13.30 15 +  

       

       
VĚKOVÁ KATEGORIE: 41−50 

ŽENY 

Hodnocení Body T 1   T 2 T 3a  T 3c  T 4−3  

Skok daleký  

Leh−sed 

12min.běh 2 km chůze Hloubka 

(cm)  (počet)  (m)  (min.) předklonu 

        (cm) 

Výr. podprůměrný 1 − 113 − 8 − 1340 18.31 +  − 10 

Podprůměrný 2 114 − 136 9 − 16 1341 − 1690 17.31 − 18.30 11 − 15 

Průměrný 3 137 − 159 17 − 24 1691 − 2040 16.31 − 17.30 16 

Nadprůměrný 4 160 − 182 25 − 32 2041 − 2390 15.31 − 16.30 17 

Výr. nadprůměrný 5 183 + 33 + 2391 + − 15.30 18 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       



VIII 

 

VĚKOVÁ KATEGORIE: 51−60 

MUŽI 

Hodnocení Body T 1   T 2 T 3a  T 3c  T 4−3  

Skok daleký  

Leh−sed 

12min.běh 2 km chůze Hloubka 

(cm)  (počet)  (m)  (min.) předklonu 

        (cm) 

Výr. podprůměrný 1 − 132 − 10 − 1470 17.01 + − 3 

Podprůměrný 2 133 − 159 11 − 17 1471 − 1860 16.01 − 17.00 4 − 9 

Průměrný 3 160 − 186 18 − 24 1861 − 2250 15.01 − 16.00 10 

Nadprůměrný 4 187 − 213 25 − 31 2251 − 2640 14.01 − 15.00 11 

Výr. Nadprůměrný 5 214 +  32 + 2641 +  − 14.00 12 + 

       

       
VĚKOVÁ KATEGORIE: 51−60 

ŽENY 

Hodnocení Body T 1   T 2 T 3a  T 3c  T 4−3  

Skok daleký  

Leh−sed 

12min.běh 2 km chůze Hloubka 

(cm)  (počet)  (m)  (min.) předklonu 

        (cm) 

Výr. podprůměrný 1 − 96 − 3 − 1190 18.46 +  − 7  

Podprůměrný 2 97 − 118 4 − 10 1191 − 1540 17.46 − 18.45 8 − 12 

Průměrný 3 119 − 141 11 − 17 1541 − 1890 16.46 − 17.45 13 

Nadprůměrný 4 142 − 164 18 − 24  1891 − 2240 15.46 − 16.45 14 

Výr. Nadprůměrný 5 165 + 25 + 2241 + − 15.45 15 + 

 

 

 

 

 

  



IX 

 

Příloha 4 Prohlášení náčelníka Odboru personálních informací 

 

 
 


