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Příloha č.1 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Vážený pane, vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně 

závaznými právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým 

zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 

2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení 

§ 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a biomedicíně 

č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s účastí Vašich děti ve výzkumném 

projektu v rámci bakalářské práce s názvem Hodnocení úrovně pohybových schopností a 

základních somatometrických ukazatelů u dětí v projektu ‘‘Děti na Startu‘‘ 

  

1. Cílem bakalářské práce je na základě dostupné literatury a vlastních zkušeností 

shrnout informace a poznatky o výsledcích vybraných testu pro jednotlivé pohybové 

schopnosti aplikovaný na děti zapojené do projektu,,Děti na Startu‘‘.  

2. Jedná se o kvantitativní studii, u které je použita metoda pozorování. 

3. Pro účely bakalářské práce se pohybový program respondentů nijak nemění. 

4. Testování bude probíhat v únoru 2019. 

5. Riziko výzkumného projektu je obsaženo v nepředpokládaných úrazech v průběhu 

testovaných pohybových aktivit (distorze hlezenního kloubu, pohmožděniny, apod.) 

6. Bezpečnost cvičení je zajištěna hlavním řešitelem práce a odborným dozorem. 

7. Účastníci projektu nebudou nijak odměněni. 

8. Získané a zjištěné výsledné údaje budou zpracovány anonymně a budou složit pouze 

pro účely bakalářské práce, která je řešena na Pedagogické fakultě Univerzity 

Karlovy.  

9. Bude zabezpečeno, aby získaná data nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení předkladatele projektu   Barbora Benešová    

Podpis: .................................. 

Jméno a příjemní hlavního řešitele a spolu řešitelů Barbora Benešová 
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Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím se svojí účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně 

a v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše 

podstatné týkající se mé účasti ve výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné 

odpovědi na své dotazy. 

 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka ................................................      Podpis: .................................... 

Jméno a příjmení zákonného zástupce................................. 

Vztah zákonného zástupce k účastníkovi ...........................      Podpis: .................................... 

 



 

Příloha č.2 – Seznam obrázků 

Obrázek 1 - ZŠ Zeleneč a tělocvična.............................. Chyba! Záložka není definována. 

Obrázek 2 - ZŠ Vybíralova – tělocvična ........................ Chyba! Záložka není definována. 

Obrázek 3- Standing broad jump (Měkota, Kovář, 1995)Chyba! Záložka není definována. 

Obrázek 4 - Sit-Ups (60s.) (Měkota, Kovář, 1995) ......... Chyba! Záložka není definována. 

Obrázek 5- Endurance shutle run - T3 (Měkota, Kovář, 1995)Chyba! Záložka není 

definována. 

Obrázek 6 - Shuttle run 4 x 10m (T4-1) (Měkota, Kovář, 1995)Chyba! Záložka není 

definována. 

Obrázek 7- Hypomobilita (Lewit, 2003) ........................ Chyba! Záložka není definována. 

Obrázek 8 - zkouška předklonu (Janda, 2004)................ Chyba! Záložka není definována. 

Obrázek 9 - Ten-point norms for young people (6-20 years) (Měkota, Kovář, 1995) Chyba! 

Záložka není definována. 

Obrázek 10 - Ten-points norms for young people (6-20 years) (Měkota, Kovář, 1995)

 ...................................................................................... Chyba! Záložka není definována. 

Obrázek 11- Ten.points norms for young people (6-20) (Měkota, Kovář, 1995) ...... Chyba! 

Záložka není definována. 

 

Příloha č.3 – Seznam grafů 

Graf 1- zastoupení testovaných dětí vzhledem k věku .... Chyba! Záložka není definována. 

Graf 2 - výškový rozdíl mezi chlapci a dívkami ............. Chyba! Záložka není definována. 

Graf 3 - hodnoty BMI .................................................... Chyba! Záložka není definována. 

Graf 4 - Skok daleký z místa ......................................... Chyba! Záložka není definována. 

Graf 5 - Sed-leh opakovaně po dobu 60 sekund ............. Chyba! Záložka není definována. 

Graf 6 - Test vytrvalosti v závislosti na věku ................. Chyba! Záložka není definována. 

Graf 7- Rychlostní schopnost – člunkový běh 4 x 10 m . Chyba! Záložka není definována. 

Graf 8 - Zkouška pohyblivosti ....................................... Chyba! Záložka není definována. 

 

Příloha č. 4 – Seznam tabulek 

Tabulka 1- Unifit test (měření) (Kovář, Měkota, 1995) .. Chyba! Záložka není definována. 

  



 

Příloha č. 5 – Tabulka pro testování somatometrických ukazatelů dětí v projektu „Děti 

na startu“ 

Tabulka pro testování somatometrických ukazatelů dětí v projektu „Děti na Stratu 

Místo: Datum: 

Pořadové číslo: Výška (cm) Váha (kg) Poznámky: 

    

    

    

    

    

    

    

 

Příloha č. 6 – Tabulka pro testování pohybových schopností dětí v projektu „Děti na 

startu“ 

Tabulka pro testování pohybových schopností dětí v projektu „Děti na Startu“ 

Místo: Datum:  

Pořadové 

číslo 

T1 T2 T3 T4 T4-

3(modif.) 

Pozn.: 

       

       

       

       

       

 

Kdy T1(skok daleký z místa), T2 (leh-sed opakovaně po dobu 60 s), T3 (vytrvalostní 

člunkový běh), T4 (člunkový běh 4 x 10 m), T4-3 (zkouška předklonu)  



 

Příloha č. 7 – Seznam použitých zkratek 

ATP-CP – adenosintrifosfát – kreatinfosfát 

BMI – body mass index 

ČR – Česká republika 

EU – Evropská Unie 

CNS – centrální nervová soustava 

cm – centimetry 

DK – dolní končetina 

DKK – dolní končetiny 

EU – Evropská Unie 

HKK – horní končetiny 

Kg – kilogramy 

LA – laktát 

LA – O2 – aerobně-laktátová  

m – metry 

min – minuta 

mm – milimetr 

NS – nervová soustava 

O2 – aerobní  

PS – pohybové schopnosti 

s (sek) - sekund 

TV – tělesná výchova 

ZŠ – základní škola  

  



 

Příloha č. 8 – Řízený rozhovor s vedoucí projektu “Děti na startu“ 

Nejprve bych se chtěla zeptat, co projekt “Děti na startu“ představuje? A také pro 

koho je určen?  

Celonárodní projekt "Děti na startu" je věnovaný dětem ve věku 4–9 let. Jedná se o děti 

malé, velké, subtilní či s nadváhou, děti sportovně založené nebo naopak. Určeno dětem, 

které rádi sportují a dávají přednost všestrannému rozvoji – nechtějí dělat jeden konkrétní 

specializovaný sport. 

Donedávna platilo, že děti trávily po vyučování v družině další hodiny sezením, ať už při 

přípravě úkolů, čtení, malování nebo hraní her. Nyní mají šanci na mnohem aktivnější náplň. 

Právě na spolupráci s družinami se totiž nově zaměřuje celorepublikový projekt Děti na 

startu. 

Co je jeho cílem? 

U všech dětí chceme především probudit radost z pohybu. Cílem projektu je naučit děti 

základní pohybové dovednosti, které dříve byli samozřejmostí. (kotrmelec, hvězdu, chytit a 

hodit míč, skákat snožmo a podobně) 

Také by mě zajímalo, jak vlastně tento projekt vznikl?  

Celorepublikový projekt Děti na startu vznikl mimo jiné jako reakce na varovné výsledky 

odborných průzkumů, jež odhalily kritický nedostatek pravidelných pohybových aktivit u 

dětí, a to se všemi negativními důsledky na jejich zdraví. 

Jak je možné se do projektu zapojit? A co to pro děti obnáší? 

Informace k zapojení do projektu jsou na https://ceskosehybe.cz/deti-na-startu/sportovni-

zarizeni-skola/ 

Do projektu se může zapojit škola či sportovní klub. Musí mít však vyškoleného lektora pro 

tento projekt. Následně stačí jen vyplnit formulář na webových stránkách a podepsat licenční 

smlouvu s FISAF.cz. 

Pro děti trénink DNS obnáší docházku 1x týdně na trénink v délce 45–60 minut, dle 

možností střediska.  

Čemu se v projektu věnuje čas? Je tréninková jednotka tohoto projektu nějak 

rozdělena? 

https://ceskosehybe.cz/deti-na-startu/sportovni-zarizeni-skola/
https://ceskosehybe.cz/deti-na-startu/sportovni-zarizeni-skola/


 

Tréninková jednotka je rozdělena na 4 sportovní disciplíny: atletika, gymnastika, 

koordinace, míčové dovednosti. Projekt věnuje čas naučit děti základy v těchto disciplínách, 

dále je naučit spolupráci, komunikaci v kolektivu, reakci na konkrétní povel, signál a další. 

Děti v rámci rozcviček a zakončení hodin mohou trénovat pravidla sportovních her a jiné 

kolektivní hry, které na stanovištích netrénují.  

Kdo vede jednotlivé skupiny “Dětí na Startu?“  

Děti trénuje vyškolený tým trenérů, kteří absolvovali školení cílené k projektu Děti na startu. 

Na základě předešlého vzdělání je trenérům udělen diplom šéftrenéra nebo asistenta, kdy 

šéftrenér je za asistenty odpovědný a asistenti trénují pod jeho vedením.  

• proškolení pedagogové pro projekt Děti na startu 

• proškolení trenéři pro projekt Děti na startu 

• specializovaní trenéři z jednotlivých sportů 

Existují nějaká školení pro trenéry či pedagogy, kteří by se do tohoto projektu chtěli 

zařadit? 

Dvoudenní školení v rozsahu 40 vyučovacích hodin obsahuje 95% praxe. 

Více o školení je na www.fisaf.cz 

Jaké jsou podmínky pro zařazení se do tohoto projektu? 

PODMÍNKY 

• máte IČ (školy, klubu, fyzické osoby), na které lze vystavit licenční smlouvu, která 

Vás bude opravňovat k používání jména projektu a organizování Dětí na startu 

(licence je platná vždy na 1 školní rok a musí se obnovovat) - licence je ZDARMA 

• máte vyškolené trenéry pro projekt Děti na startu a minimálně jeden z nich má 

diplom Šéftrenér – pokud ne, přejděte na informace o školení 

• máte zajištěny vhodné prostory pro trénování dětí 

• po uzavření přihlášek do kurzu nám zašlete seznam dětí v excelové tabulce, kterou 

obdržíte po registraci střediska, abychom Vám mohli poskytnout trička a notýsky pro  

děti 

Jakým způsobem se projekt “Děti na Start“ rozšiřuje? (Nově vznikající střediska) 



 

Projekt se rozšiřuje prostřednictvím zakládání nových středisek, nebo rozšiřováním již 

existujících středisek a vytváření dalších provozoven. Jeden klub tak může spolupracovat 

s 10 a více školami, ve kterých zařadí projekt do svých osnov nebo nabídky mimoškolních 

aktivit. 

Jsou nějaké výhody pro nově vzniklé středisko? 

Výhodou je vysoká poptávka rodičů po takovém sportu. Po zkušenostech z Kladna rodiče 

předškolních dětí dávají přednost školám pro zápis dětí, které mají projekt Děti na startu již 

v nabídce.  

Existují nějaká pravidla či desatero pro “Děti na Startu“? Pokud ano, co se v nich 

nachází? 

1. Nikoho neporovnáváme 

2. Při cvičení, u her nikdo nevypadává – každý se vždy vrací do hry 

3. Určeno pro všechny děti: šikovné – nešikovné, tlusté – hubené, talentované - 

netalentované 

4. Spolupracujeme s trenéry ostatních sportovních odvětví 

5. Vytváříme pozitivní vztah dětí ke sportu – normální je sportovat a hýbat se 

6. Chceme zabránit předčasné specializaci dětí – rozvíjíme všestrannost 

7. Správná životospráva – jednoduchou formou komunikace učíme děti správnému 

stravování 

8. Učíme správnému držení těla, drobným pohybovým návykům 

9. Komunikace v kolektivu, bezpečnost při sportování, používání pomůcek a nářadí 

10. Poradíme s výběrem sportovní aktivity – dalším případným zařazením ve sportovním 

oddílu 

Zlepšují se výkony dětí v rámci tohoto jednou týdně probíhajícího projektu? 

V rámci mé praktické zkušenosti, jež vedu na Kladensku mohu zlepšení “Dětí na startu“ 

potvrdit. Děti jsme podrobily testům, které jsme prováděli nejprve v měsíci září, tedy 

v úvodních hodinách. Ten jsme později zopakovali na konci školního roku a výsledky byly 

povzbudivé. Spolupracujeme s několika sportovními kluby, které mají o naše děti velký 



 

zájem. Z tenisového klubu, kam jsme již desítku dětí předali máme informace, že není 

potřeba žádného doučování či využití speciálních cvičení pro děti, které navštěvovaly 

projekt “Děti na startu“. Ba naopak, naše děti často vynikají a předhánějí dříve 

specializované jedince. 

Dělali jste i jiné testy? 

Ano. V rámci jednodenní akce pro projekt “Děti na startu“ jsme dětem zapojeným do 

projektu měřili tělesné složení a zjišťovali, zda se v rámci účasti v projektu měnila jejich 

tělesná hmotnost. 

 

 

Obrázek 1 - ZŠ Zeleneč a tělocvična 

 

 

Obrázek 2 - ZŠ Vybíralova – tělocvična 

 



 

 

Obrázek 3 Standing broad jump (Měkota, Kovář, 1995) 

 

Obrázek 4 - Sit-Ups (60s.) (Měkota, Kovář, 1995) 

 

 

Obrázek 5- Endurance shutle run - T3 (Měkota, Kovář, 1995) 

 



 

 

Obrázek 6 - Shuttle run 4 x 10m (T4-1) (Měkota, Kovář, 1995)  

 

Obrázek 7- Hypomobilita (Lewit, 2003) 

 



 

 

Obrázek 8 - Zkouška předklonu (Janda, 2004)  

 



 

 



 

 

Obrázek 9, 10, 11 - Ten-point norms for young people (6-20 years) (Měkota, Kovář, 1995)  



 

 

Graf 1- zastoupení testovaných dětí vzhledem k věku (vlastní tvorba) 

 

 

Graf 2 - výškový rozdíl mezi chlapci a dívkami (vlastní tvorba) 
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Graf 3 - hodnoty BMI (vlastní tvorba) 

 

 

Graf 4 - Skok daleký z místa v procentech (vlastní tvorba) 
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Graf 5 - Sed-leh opakovaně po dobu 60 sekund v procentech (vlastní tvorba) 

 

 

Graf 6 - Test vytrvalosti v závislosti na věku (vlastní tvorba) 
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Graf 7- Rychlostní schopnost – člunkový běh 4 x 10 m v procentech (vlastní tvorba) 

 

Graf 8 - Zkouška pohyblivosti v procentech (vlastní tvorba) 
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Test 

(měření) 

 Věk v 

letech 

Skóre 

(jednotky) 

Motorické testy  

T1 Skok daleký z místa  cm 

T2 Leh-sed opakovaně po dobu 60 s  počet 

T3 Vytrvalostní běh nebo chůze (volba 1 ze 3) 6-60 m 

 a) Běh po dpbu 12 min (Cooper)  m 

 b) Vytrvalostní člunkový běh (Léger, Lambert)  min 

 c) Chůze na vzdálenost 2 km (Laukkanen, Hynninen) 20-60 min (index) 

T4-1 Člunkový běh 4 x 10 m 6-14 s 

T4-2 Opakované shyby (muži)/výdrž ve shybu (ženy) 15-25/30 počet/s 

T4-3 Hluboký předklon v sedu (test pohyblivost) 25/30-60 cm 

Somatometrická měření 

SM1 Tělesná výška  cm 

SM2 Tělesná hmotnost 6-60 kg 

SM3 Podkožní tuk, měření 3 kožních řas kaliperem  mm 

Tabulka 1- Unifit test (měření) (Kovář, Měkota, 1995)  

 

 


