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Abstrakt: 

Cílem práce je zjistit úroveň pohybových schopností a somatometrických ukazatelů u dětí, 

které se účastní projektu “Děti na startu‘‘.  

Teoretická část bude zpracována formou literární rešerše, praktická část bude popisovat a 

hodnotit vybrané motorické testy ve vztahu k věku a základním somatometrickým 

ukazatelům.  

Celkem bylo v praktické části hodnoceno a použito pět testů pohybových schopností a jedno 

hodnocení somatometrického ukazatele. Prvním hodnoceným testem byl skok daleký 

z místa, ve kterém převážná většina dětí dosáhla podprůměrného výsledku. Dalším 

hodnoceným testem byl sed-leh opakovaně po dobu 60 sekund, v tomto testu děti dosáhly 

převážně průměrných výsledků. Třetím testem byl vytrvalostní člunkový běh, ve kterém byl 

nejčastěji vyhodnocený výsledek výrazně podprůměrný. Čtvrtým testem byl člunkový běh 

4x10 metrů, v tomto testu více než polovina dětí dopadla průměrně, nebo lépe. Posledním 

pohybovým testem byl modifikovaný test předklonu ve stoji, v tomto testu 22 dětí dosáhlo 

normálních a lepších hodnot. Hodnoty BMI, které jsme spočítali, se pohybovaly mezi 14,3 

a 18,5. 
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Abstract: 

The aim of this thesis is to evaluate the level of motor abilities and to find out basic 

somatometric indicators of children in the project ''Děti na startu''. 

The theoretical part will be processed in the form of literary research, the practical part will 

describe and evaluate selected motor tests in relation to age and basic somatometric 

indicators. 

In total, five tests of motoric abilities and one assessment of somatometric indicator were 

evaluated and used in the practical part. The first test evaluated was a standing broad jump 

where the vast majority of children achieved a below-average score. The next test evaluated 

was sit-ups (60 sec), in this test the children achieved mostly average results. The third test 

was an endurance shuttle run, in which the most often evaluated result was significantly 

below average. The fourth test was a shuttle run of 4x10 meters, in this test more than half 

of the children came off average or better. The last exercise test was a modified standing 

forward bend test, with 22 children achieving normal and better values. The BMI values, 

that we calculated were between 14,3 and 18,5. 
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1 Úvod  

Není novou informací, že dnešní děti se sportu věnují buď velmi málo (některé dokonce 

vůbec) nebo se od útlého věku zaměřují pouze na jeden sport a dochází tak k brzké 

specializaci. Dle Literové (2019) 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.  

Projekt ‘‘Děti na startu‘‘ pro děti představuje pestrou škálu všeobecného pohybového 

rozvoje, a hlavně hravou formu učení se novým dovednostem. Také se za poslední dobu 

rozšířil téměř na celé území naší republiky a získává si velmi pozitivní ohlasy. Z tohoto 

důvodu jsme společně s paní doktorkou Hájkovou zvolili jako téma této bakalářské práce 

právě - Hodnocení úrovně pohybových schopností a základních somatometrických 

ukazatelů u dětí v projektu ‘‘Děti na startu‘‘. Zajímá nás vliv této jedenkrát týdně probíhající 

tréninkové jednotky na děti předškolního i mladšího školního věku, pro které je tento projekt 

určen. 

V teoretické části se budeme snažit shrnout poznatky, které jsou propojeny s daným 

tématem. Proto budeme čerpat z publikací zabývajících se pohybovými schopnostmi, dále 

bychom se chtěly věnovat vývoji motorických schopností pro věkové skupiny, jenž spadají 

do našeho projektu – tedy předškolní věk a mladší školní věk. Určitou část chceme věnovat 

i tělesné zdatnosti, somatometrickým ukazatelům, testovým bateriím a také projektu “Děti 

na Startu“. 

Cílem praktické části této práce bude zjistit úroveň pohybových schopností dětí, které se 

pravidelně účastní již výše zmíněného projektu ,,Děti na startu‘‘. Proto bychom chtěli 

podrobit alespoň 30 dětí standardizované testové baterii, která se jmenuje unifittest. Dále 

bychom chtěli v této části práce popsat a vyhodnotit vybrané motorické testy ve vztahu k 

věku daného jedince a také dle jeho základních somatometrických ukazatelů. 
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2 Teoretická část 

Cílem této části práce je komplexní zpracování teoretických podkladů k vybrané 

problematice s využitím literární rešerše a následného čerpání informací z literárních zdrojů. 

2.1 Pohybové schopnosti 

Pohybové schopnosti jsou chápány dle Periče a Dovalila (2010) jako: „relativně samostatné 

soubory vnitřních předpokladů lidského organismu k pohybové činnosti, v níž se také 

projevují.“ (Perič, Dovalil, 2010, s.16) 

Skupinu těchto předpokladů tvoří pět různých schopností. Jsou jimi: 

• Rychlost – zdolání určitého úseku, v co nejlepším časovém intervalu 

• Síla – působení proti určité tíze pomocí stahu svalů 

• Vytrvalost – dlouhodobé překonávání vyčerpanosti 

• Koordinace – cílené usměrňování pohybu 

• Pohyblivost – provádění lokomoce v plné kloubní vůli 

(Dovalil, Choutka, 2012) 

Dvořáková namísto označení koordinačních schopností užívá název obratnostní schopnosti 

a pohyblivost nahrazuje slovem ohebnost. (Dvořáková, 2007) 

Pro každý sport jsou stěžejní jiné pohybové schopnosti, v závislosti na charakteru zatížení. 

Zároveň záleží na somatotypu jedince (stavbě jeho těla), který je geneticky podmíněn a jenž 

se dá ovlivnit pouze do určitého věku dítěte. Závisí i na biochemii, fyziologii a psychice 

jedince, s nimiž se dá taktéž do určité míry pracovat. (Perič, Dovalil, 2010) 

2.1.1 Rychlostní schopnosti 

Jedná se o způsobilost vykonat krátkodobou fyzickou aktivitu (maximálně po dobu dvaceti 

sekund) co největší možnou intenzitou. Okolní prostředí se projevuje v souvislosti s touto 

schopností jen minimálním působením síly proti danému jedinci. Z energetického hlediska 

se jedná o využití adenosintrifosfátu a kreatinfosfátu, což jsou sloučeniny, které pokud jsou 

rozkládány, tak dochází k uvolnění energie, jež pro tento moment využije svalová soustava. 

(Perič, Dovalil, 2010; Krištofič, 2004; Bartůňková, 2013) 

Rychlostní schopnosti jsou stěžejní pro spoustu sportovních odvětví. Jsou jimi například 

krátké atletické tratě nebo dráhová cyklistika. Svoji úlohu mají i mezi kolektivními sporty, 

kdy hráči prokazují svoje rychlostní schopnosti například v tom, kdo dobruslí rychleji ke 
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kotouči u ledních hokejistů nebo kdo dříve doběhne míček u florbalistů. Důležité jsou taktéž 

pro skokanské závodníky, vrhače, ale i pro úpolové sporty. (Dovalil, 2009) 

U těchto schopností je stěžejní dbát na kvalitu regenerace, protože pokud není její úroveň 

adekvátní, pak při výkonu není dosaženo nejvyšší možné intenzity. Rychlostní schopnosti 

se odráží od několika dalších faktorů, jimiž jsou – optimální spolupráce mezi svalovou 

kontrakcí a uvolněním svalu, převažující typ svalového vlákna a objem svalové síly. (Perič, 

2012) 

Pro podporu rychlosti reakce jedince se používá nejvíce metoda opakování, kdy se simuluje 

závodní start a podobně, dále pak analytická, která dělí pohyb na určité části. Pro stimulaci 

rychlosti acyklické se užívají cvičení rychlostně-silová, a to zejména metoda rychlostní a 

plyometrická. Rychlost cyklickou můžeme rozvíjet nejčastěji pomocí běhu (starty, lineární 

či nelineární běh a jeho kombinace se skoky) či jiného prostředku, pokud se nejedná o 

běžecké sportovní zaměření. V metodách rozvoje se užívá také termínu hbitost z anglického 

agility pro rychlé změny směru, i jeho tempa, různými obraty či pohybem do strany. Také 

se užívá metoda „supramaximální rychlosti“, kde se jedinec dostane nad 100% své 

maximální intenzity například běháním z kopce nebo pomocí určitých zařízení. (Perič, 

Dovalil, 2010) 

2.1.2 Silové schopnosti 

Silové schopnosti odpovídají dle Dovalila a Periče (2010): „…schopnostem překonávat či 

udržovat vnější odpor svalovou kontrakcí (kontrakce = stah svalu).“ (Perič, Dovalil, 2010, 

s.78) 

Tyto schopnosti se v jisté míře využívají téměř v každém sportovním odvětví, avšak 

využitelnost závisí na konkrétní specializaci. Odvětví, v nichž se využívají silové schopnosti 

jsou – úpolové sporty (překonání síly soupeře), vzpěračství, vrhání a veškeré házení (kde se 

jedná o tíhu náčiní), ale i gymnastická a skoková průprava (působení proti odporu těla 

jedince/sobě samému) či překonávání tíhy prostředí, kam se zahrnují plavci, běžci, lyžaři, 

cyklisté a další. Síla se projevuje i v kolektivních sportech jako je lední hokej, florbal, 

basketbal, a tak díle. V tomto případě jde o aktivní odpor soupeře. (Hájek, Novosad, 2012)  

Existuje rozdělení těchto schopností dle typu svalového stahu. V závislosti na změně délky 

svalového segmentu i jeho tonu. A to na izometrické, statické a izotonické, dynamické. 

Izometrická statická kontrakce je charakteristická postavením segmentu v jedné pozici. 

Abychom vysvětlili i význam slova izometrie, tak z hlediska fyziologie svaly nemění svou 
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délku, ale napětí. Naopak stah izotonický, dynamický, již z názvu naznačuje, že se jedná o 

protikladný děj – celé tělo nebo určitý segment se hýbe. V tomto případě sval mění svou 

délku, avšak ne svalový tonus. U dynamické síly zároveň záleží také na typu pohybu. Jestliže 

dochází ke smrštění svalu, ale napětí se neměnní, pak hovoříme o koncentrické izotonické, 

dynamické síle. Pokud dochází k násilnému protažení, ale znovu nám zůstává svalové napětí 

stejné, pak se jedná o excentrickou izotonickou, dynamickou sílu. (Perič, 2012)  

Pokud se více zaměříme na dynamickou sílu, zjistíme, že lze dále rozdělit do dalších čtyř 

skupin. A to dle intenzity odporu a jejímu tempu. Jedná se o výbušnost, která je specifická 

nejvyšším možným zrychlením v doprovodu malého odporu. Využití nachází v atletických 

disciplínách jako hod oštěpem (hod), skok daleký (odraz), ale i při fotbalovém zápasu, když 

hráč kope do míče. Dále rychlost, kdy se nejedná o nejvyšší možné zrychlení, ale nízký 

odpor zůstává. Do rychlé síly řadíme z atletického prostředí opět běhy, tentokrát je stěžejní 

start nebo běh přes překážky. Z úpolových sportů je to například nástup v judu či několik po 

sobě jdoucích úderů v boxu. Vytrvalostní síla se vyznačuje nižším působením síly (odporu) 

společně s malou konstantní rychlostí, jež se uplatňuje v silniční cyklistice nebo kanoistice. 

Čtvrtou skupinou je maximální síla, která je charakteristická pro vzpěračství, kde dochází 

k překonání obrovského odporu nevelkou rychlostí. Pro rozvoj silových schopností je 

důležité proti jak velké síle jedinec působí, dále kolik opakování má zvládnout, ale i jak 

rychle má pohyb provést. Tyto tři kritéria se nazývají jako metodotvorní činitele. Pro úplnost 

vždy závisí i na trvání doby oddychu mezi zatížením a jeho povaze. (Perič, Dovalil, 2010; 

Dovalil, Choutka, 2012) 

Pro rozvoj silových schopností existuje hned několik metody. Mezi metody s maximálním 

odporem patří například metoda izometrická, také metoda excentrická a metoda 

maximálního úsilí. Pro rozvoj nemaximální rychlosti užíváme izokinetickou metodu a také 

intermediární, dále opakovaného úsilí a vytrvalostní. Pro metody, kde se využívá maximální 

rychlost pohybu existují metody rychlostní, plyometrická a konstantní. Pro cílený efekt 

vybíráme z jednotlivých metod, které však můžeme kombinovat. (Dovalil, 2009) 

2.1.3 Vytrvalostní 

Dle Periče a Dovalila (2010) je za vytrvalost všeobecně považována jako: „…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 
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nejvyšší možnou intenzitou.“ Jinak také „schopnost odolávat únavě“ (Perič, Dovalil, 2010, 

s.106)  

Pro tuto schopnost jsou stěžejní hodnoty fyziologických procesů organismu jako je výměna 

dýchacích plynů v jednotlivých svalech, ale velkou roli hraje i duševní zdraví jedince. 

Vytrvalost se řadí mezi základní prvky kondiční přípravy. Připravuje organismus na 

opakované zatížení v plném nasazení po celou dobu trvání soutěže (startu), ať už se jedná o 

jakékoli sportovní zaměření. Vytrvalostní schopnost klade velké nároky také na zotavovací 

procesy ještě v průběhu soupeření. Po určité časové jednotce, která je pro každého závodníka 

jiná (individuální) dochází k produkci laktátu a organismus se začíná takzvaně zakyselovat. 

To souvisí s hladinou anaerobního prahu, ve kterém se láme využití jednotlivých 

energetických zdrojů. Zároveň se vytrvalost dělí dle délky trvání na: 

• Rychlostní (do 20 sekund, ATP-CP zóna energetického krytí), 

• Krátkodobou (2 až 3 minuty, LA systém),  

• Střednědobou (mezi krátkodobou a dlouhodobou, La-O2 zóna) 

• Dlouhodobou (8 až 10 minut a více, energetické zajištění O2) 

(Dovalil, 2002, Bartůňková, 2013) 

Pokud se jedná o kombinaci vytrvalostní schopnosti s jinou z pohybových schopností, pak 

existuje například silová vytrvalost nebo rychlostní vytrvalost. (Perič, 2012) 

K rozvoji vytrvalostních schopností slouží čtyři skupiny metod, jimiž jsou kontinuální 

metody (někdy označené také jako nepřerušované), které se dále dělí na souvislou a 

střídavou. Druhá skupina se nazývá intervalová a představuje klasickou formu, švédskou a 

intenzivní (ta představuje dost krátké intervaly). Třetí skupinou je metoda pro krátkodobou 

vytrvalost a poslední skupinou metoda sloužící k rozvoji rychlostní vytrvalosti. (Dovalil, 

2009) 

2.1.4 Koordinační 

Koordinační schopnosti nemají úplně jednomyslné vymezení, ačkoli se o něj snažilo nemálo 

tvůrců. Často ji autoři zaměňují za obratnost, což je ale koordinaci podřazený pojem. 

Nejčastěji je popisována jako správné provedení nově představeného pohybu a zároveň 

schopnost pohotově se přizpůsobovat proměnným situacím. Někteří autoři hodně zdůrazňují 

důležitost okamžitého zvládnutí pohybu, jiní zase jejich preciznost a schopnost zlepšování. 

Proto koordinace klade vysoké požadavky na centrální nervovou soustavu, konkrétněji na 
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aktivitu jednotlivých analyzátorů, dále pak funkčních systémů, spolupráci nervové a svalové 

soustavy ale i faktory psychické. (Perič, Dovalil, 2010) 

Skopová a Zítko (2013) charakterizují koordinaci jako: „schopnost související především 

s procesy řízení a regulací pohybu.“ (Skopová, Zítko, 2013)  

Weiss (1952) tvrdí, že: „koordinace je princip, podle něhož se z určitého počtu svalů 

s velkou kombinační možností aktivuje při stejném úkonu vždy stejná kombinace svalů ve 

stejném konstantním sledu.“ (Krištofič, 2004, s.19) 

Perič společně s Dovalilem (2010) říkají, že: „Koordinaci chápeme jako vnitřní řízení 

pohybu – souhru CNS a nervosvalového aparátu, jehož vnějším projevem je obratnost.“ 

(Perič, Dovalil, 2010, s.116) 

Krištofič (2004) nahlíží na koordinaci dvěma úhly pohledu. Začneme nejprve tím 

nervosvalovým, kdy se jedná o propojení fází svalového stahu a uvolnění. Druhé hledisko 

je pohybový projev, ve kterém jde o schopnost propojení pohybových částí a operací v určitý 

komplex. Náročnost je kladena hlavně na správný časový moment (načasování) a intenzitu. 

Pro koordinační cvičení je typický stejnosměrný, ale i různorodý pohyb končetin nebo částí 

těla. Tato cvičení jsou náročná hlavně na udržení pozornosti, avšak mají pozitivní vliv na 

rozkvět rychlosti zaznamenání a následné reakce na podnět probíhající v CNS (jinak řídící 

systém). Proto je ideální zařazovat tyto cviky na začátku tréninku, a to konkrétně v části 

úvodní. Navodí cvičencům stav úplného soustředění na sebe, což má za následek oddělení 

od předchozích stresorů i vytížení. (Krištofič, 2004) 

Tuto schopnost lze rozčlenit na všeobecnou, která není sportovně zaměřena, ale je velmi 

důležitá pro další rozvoj a na část speciální, jež se věnuje konkrétnímu sportu. (Cacek, 2017) 

Pro rozvoj koordinačních schopností se využívají téměř všechny druhy nářadí. Například jde 

o kladinu, kruhy, lavice, hrazdu a tak podobně. Své místo si u nácviku koordinace najde i 

náčiní, a to konkrétně švihadlo, tyč nebo míč. Dále se využívají takzvané opičí dráhy, různá 

balanční cvičení, cvičení s různými rytmickými požadavky, ve skupinkách či s určitými 

omezeními a v náročnějších situacích. (Krištofič, 2006) 

2.1.5 Kloubní pohyblivost 

Dovalil a Perič (2010) udávají, že: „Pod termínem pohyblivost (nebo kloubní pohyblivost) 

chápeme ve sportu předpoklady pro rozsah pohybů v jednotlivých kloubech – schopnost 

vykonávat pohyby ve velkém kloubním rozsahu.“ (Perič, Dovalil, 2010, s.124) 
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Téměř identickou definici sdílí ve své publikaci Krištofič (2004), který tvrdí, že: „Kloubní 

pohyblivost lze vnímat jako způsobilost provádět pohyby ve velkém kloubním rozsahu.“ 

(Krištofič, 2004, s.174) 

Pohyblivost je důležitá pro každý sport, ale její úroveň významnosti se liší. Například sporty 

gymnastického charakteru a celkově estetické sporty kladou velký důraz na co největší 

možnou kloubní pohyblivost. V tomto případě je zapotřebí dávat pozor na krajní polohy, 

které se mohou rozvinout do nefyziologických parametrů také nazývaných hypermobilitou. 

Ta může mít na jedince negativní vliv. Určité sporty jsou závislé pouze na rozvoji 

pohyblivosti v určitých segmentech, což je typické kupříkladu pro plavání, kde využíváme 

rozsah ramenního kloubu. Jiná sportovní zaměření používají tuto schopnost pouze jako 

součást fyzického stavu, jež je nápomocná pro využití ostatních PS. Zároveň je třeba si 

uvědomit, že protahovací cvičení mají preventivní vliv na jednostranné zatížení. Proto se 

tato schopnost doporučuje kterékoli sportovní disciplíně. (Dovalil, 2002) 

Hlavním úkonem pohyblivosti je za prvé zlepšit jak její statickou složku, tak za druhé 

rozvinout funkčnost jednotlivých svalů ve smyslu dynamickém taktéž nazýváno švihovém 

(ve sportech, kde je to zapotřebí). Kloubní pohyblivost může být omezena z anatomického 

hlediska jedince, kdy tvar kloubní hlavice nezapadá do kloubní jamky. Dále pak u jedinců 

bez zdravotních komplikací se objevuje problém svalového tahu. (Krištofič, 2004) 

Pro rozcvičovací část tréninkové jednotky je doporučeno přecházet z jedné statické polohy 

do druhé a dodržovat kratší výdrž. Jedná se o takzvaný úvodní strečink. Pro určité sporty 

jako je například balet se doporučuje dynamický strečink pro zdokonalení švihového 

pohybu, který je pro tento typ sportu velmi důležitý. V závěrečné fázi tréninku využíváme 

setrvání v jednotlivých pozicích po delší časovou jednotku – kolem 30 sekund. Zároveň se 

snažíme skloubit dýchání s protahováním a to tak, že ve fázi expirační neboli výdechové 

docházíme do mírného tahu svalu. Pokud se jedná o statické protahování, dýcháme mělce a 

pravidelně. Určitě se vyhýbáme zadržování dechu (toto pravidlo platí nejen pro 

protahování). Často využívaná technika v souvislosti s protahováním je PIR, kdy využíváme 

stejnoměrnou svalovou kontrakci proti působení jiné osoby či nábytku po minimální časovou 

jednotku pěti sekund, následuje fáze uvolnění svalu a navazuje protažení s výdrží. (Krištofič, 

2004) 
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Dostatečná kloubní pohyblivost zajišťuje řádné provádění pohybů v trénincích, ale i 

závodních situacích. Zároveň slouží i jako prevence před úrazy a zraněními (mikrotrhliny 

svalové tkáně, trhliny svalu či jeho roztržení. (Perič, Dovalil, 2010) 

Existují dvě skupiny, které rozvíjí kloubní pohyblivost. Do první skupiny dle aktivity 

pohybu spadá aktivní pohyb, jež je prováděn silou jedince či pasivní pohyb, kdy subjektu do 

určité krajní pozice dopomůžou nějaké vnější síly (gravitace, trenér, nebo rodič). A 

z hlediska dynamiky rozvíjíme buď švihovými pohyby či statickým způsobem, kdy 

setrváme určitou časovou jednotku v dané poloze (strečink). (Dovalil, 2009; Perič, Dovalil, 

2010) 

2.2 Motorika člověka 

Dovalil (2009) definuje motoriku takto: „Pojmem motorika se označuje hybnost, souhrn 

všech tělesných pohybů a projevů člověka.“ (Dovalil, 2009, s.12) 

Krištofič (2004) říká, že: „V procesu vývoje lidské motoriky se nejdříve vybavují 

předpoklady pro rozvoj obratnosti, rychlosti, pohyblivosti, následuje dynamická síla, pak 

teprve vytrvalost a až nakonec statická síla.“ (Krištofič, 2004, s.34) 

Měkota (1985) ve své publikaci tvrdí, že: „Vývoj vůbec a tedy i vývoj motorický může být 

pojímán kontinuálně jako sled drobných změn, anebo naopak stadijně jako sled určitých 

kroků či fází.“ (Měkota, 1985, s.7) 

Motorika tedy zahrnuje veškeré pohybové předpoklady jedince, celý proces fyzické činnosti 

a její závěrečný efekt neboli výsledek cíleného pohybu. Pro motorický systém, do kterého 

zahrnujeme hlavně kloubní a svalové struktury, je stěžejní CNS (centrální nervová soustava). 

Ta vysílá informace pomocí odstředivých drah a dochází tak k cílenému pohybu. (Krištofič, 

2004) 

CNS společně s dalšími systémy ovlivňuje kosterní svalstvo (nebo také příčně pruhované). 

Ve sportovním prostředí se setkáváme hlavně s pohyby záměrnými, k jejichž vykonání 

dochází za pomoci komplikovaných psychologických aktivit. Proto je s touto oblastí 

spojována psychomotorika, která propojuje tělesnou stránku společně s duševní. (Dovalil, 

2009) 

Pro motorické učení obecně je velmi důležité respektovat věkové zákonitosti a s ním 

související změny ať fyzického, tak psychického stavu jedince. V jednotlivých obdobích se 

vyvíjejí konkrétní dovednosti fyzického rázu, ale například i emotivní prožívání z toho 
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psychického. Vhodné období pro nácvik určitých pohybových aktivit se označuje jako 

senzitivní období. Pro období ranného dětství je využívána hlavně hravá a rozmanitá forma 

pohybových aktivit, která zajišťuje dítěti pozitivní rozvoj určitých funkcí v oblasti 

fyziologie. Taktéž se nedoporučuje jednostranné zatížení, jež je spojené s rannou 

specializací dítěte, které nedodržuje všeobecnou připravenost jedince. Nevhodná je 

nadměrná zátěž psychického i fyzického rázu. U dětí je zároveň podstatné hlídat jejich pitný 

režim při fyzických aktivitách, jelikož se méně potí a některé autority tak mohou mít 

tendence je nadměrně zatěžovat. Zde ale hrozí dehydratace mladého organismu, poruchy 

termoregulace až vznik šokové reakce. (Krištofič, 2004) 

Pro všechny věkové skupiny platí několik zásad spojených s rozvojem motorických 

schopností. V průběhu vývoje si dítě osvojuje a postupně vylepšuje pohyby lokomočního 

charakteru. Dále se doporučuje bilaterální zapojení. Měli bychom brát na vědomí, že 

psychický vývoj jde s fyzickým ruku v ruce. Úroveň dovedností jedince může být dána 

věkem. Svalové dysbalance způsobené pohybem jsou mnohem závažnější než u dospělé 

osoby. Z tohoto důvodu je nutné zařazovat cviky posilovací i protahovací, a to pro velké 

svalové skupiny zajišťující správné držení těla. Učíme děti správnému dýchání a vyvarujeme 

se jeho zadržování. Zároveň pak nepodporujeme hypermobilitu u dětí. (Měkota, 1985) 

Do této kapitoly bychom rádi přidali informace související s motorikou a týkající se 

rozdělení svalového systému na svaly tonické, jež by měly mít tendenci ke zkracování a 

svaly fázické, které mají tendenci naopak ochabovat. Zároveň je jejich funkce dle tohoto 

rozdělení určena na – posturální a pohyblivou. Toto rozdělení je však neúplné, a proto špatně 

používané. V průběhu určitých cvičení se spolu tyto skupiny prolínají a jejich funkce se 

mohou měnit (přizpůsobovat) potřebě v daném okamžiku. U fázicky označených svalů 

čekáme vyšší podíl rychlých svalových vláken. (Kolář, 2001) 

Zároveň problematické je označení svalu za agonistu (hlavní sval, provádějící určitý pohyb) 

či antagonistu (sval vykonávající opačný pohyb vůči agonistovi), protože vždy závisí na 

daném pohybu v dané situaci. Jednou může jeden sval stabilizovat, podruhé fixovat a tak 

dále. Proto je pro motorickou činnost důležité plnit co nejvíce možných pohybů. (Krištofič, 

2004) 

2.2.1 Věkové skupiny 

Rozdělení dětství dle Riegrové (2006) vypadá takto: 

• Novorozencem je dítě prvních dvacet osm dní 
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• počínajíc 28. den po 12. měsíc se dítě nazývá kojencem 

• batolecí období odpovídá 1. až 3. roku života dítěte 

• 4. do 6./7. rok se jedná o předškolní věk (končí první dětství) 

• Od 6./7. roku do 11. let mluvíme o mladším školním věku 

• Závěrečné období pro dětství a taktéž ukončení „druhého“ dětství je mezi 11.-15. 

rokem života se nazývá se starší školní věk 

(Riegerová, Přidalová, Ulbrichová, 2006) 

Námi testovaní jedinci spadající do projektu „Děti na startu“ a odpovídají dále rozvíjeným 

věkovým skupinám, proto popisujeme jejich vývoj: 

2.2.2 Ontogeneze motoriky v předškolním věku  

Předškolní věk odpovídá 4. až 6./7. roku dítěte. S dovršením sedmého roku je spojeno 

označení – konec prvního dětství. (Riegerová, Přidalová, Ulbrichová, 2006) 

Oproti tomu Měkota ve svém souboru referátů uvádí mladší předškolní věk, který probíhá 

mezi 3. a 5. rokem a starší předškolní věk, jenž by měl být od 5.do 6,5 let – v závislosti na 

nástupu do školy. (Měkota, 1985) 

„V tomto období dítě dále vyspívá po všech stránkách – tělesně, pohybově, intelektově, 

citově i společensky. Je velice aktivní, většinu podnětů si opatří už samo vlastním úsilím, a 

to diferencovaně podle svého zájmu.“ (Matějček, 2005) 

Měkota (1985) o období předškolního věku tvrdí, že se jedná o: „Období, kdy určité stimuly 

a zásahy, a to jak pozitivní, tak negativní, mohou mít dalekosáhlejší důsledky, než v jiných 

etapách růstu a vývoje jedince.“ (Měkota, 1985, s.81) 

Pro lepší představu dítěte na počátku předškolního věku, tedy ve věku 3 let si uvedeme 

alespoň základní informace. Jedná se o relativně klidné období, kdy dítě poslouchá autority, 

jak v domácím prostředí, tak v mateřské škole. V porovnání s mladším dítětem je více 

vyzrálé, chápavé, a také trpělivější. Pomalejší oproti dvouletému dítě je pouze v růstu, kdy 

přibírá průměrně kolem 1,8 kg ročně. Tento ukazatel je však individuální a u někoho to může 

být pod 1,5 kg, u jiného zase přes 2 kg. Děti v tomto období váží mezi 14 až 17 kg. Jejich 

TF odpovídá 90-110 tepům za minutu. U takto mladých dětí je obvyklé brániční dýchání 

počtem 20–30 nádechů za minutu. Obvod hlavy odpovídá obvodu hrudníku. (Matějček, 

2005) 
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Na počátku tohoto období je pro dítě stěžejním smyslem hmat a veškeré touto formou 

vnímané vjemy. S tím souvisí i nezkušenost tohoto období, kdy jedinec přichází do styku 

s novými fyzickými aktivitami. Důležité je provádět pohybové aktivity zábavnou formou, 

dlouho nevysvětlovat pravidla (případně je zjednodušit) a také děti povzbuzovat. Ztrácejí 

rychle pozornost a aktivita je postupně přestává bavit. Z tohoto důvodu je nutná hojná 

obměna stimulů. Pro tento čas je charakteristická příprava pro pozdější vývoj hrubé 

motoriky.  (Krištofič, 2004) 

Úzce spjata je motorika společně s rozměrem hlavy. Na konci tohoto období je mozek dětí 

téměř identicky veliký jako mozek dospělé osoby, a to až z 90 %. Ostatní složky těla takto 

dobře vyvinuty nejsou a jedinec může mít problém s některými pohybovými aktivitami jako 

je například gymnastický kotoul vpřed, jelikož hlava je pro něho zátěží a častokrát si s ní 

neumí poradit. (Krištofič, 2004) 

Zajímavosti z tohoto období nám napovídají například, že vertikální poloha je pro dítě velmi 

důležitou kvalitativní změnou (zrání), a to zejména pro percepci neboli vnímání okolí, ale 

také lokomoci – pohyb a orientaci v něm. Další informace poukazuje na somatické i 

motorické rozdíly u dětí, které provozovaly pohybovou aktivitu v předškolním věku vůči 

dětem inaktivním v tomto období. Taktéž existuje spojitost motoriky s „problémovými“ 

dětmi, které jsou hůře vychovávány. Ta ukazuje na velkou psychomotorickou nestabilitu – 

odlišná psychomotorika i motorický projev, jenž si žádá speciální zacházení. Existuje 

souvislost mezi vnímáním hudebního rytmu a tempa společně s projevem motoriky a 

řečnickým projevem. Na závěr této kapitoly bychom chtěli zdůraznit vliv sociálního 

prostředí na vývoj motoriky, a to stěžejně pro vztah dítěte s matkou. (Měkota, 1985) 

Ideomotorické funkce jsou schopnosti osvojovat si nové motorické dovednosti, které jsou 

různě náročné na pohybovou koordinaci, jež umožňují představu, plánování a anticipaci 

pohybu. Tyto funkce jsou vázány na šedou kůru mozkovou. Mezi gnosticko-percepční 

funkce patří bodyassesment neboli představa těla, kinestéze – pohybocit a polohocit, 

stereognózie – schopnost bez vizuální kontroly rozpoznat předmět), proprioceptivně – 

vizuální kontrola prostoru, jež je schopnost orientace v prostoru bez zrakové kontroly. U 

gnosticko-optických funkcí řešíme hloubkové vnímání, periferní vnímání, ale i schopnost 

geometrické představy. (Kolář, 2009) 

Při nástupu dítěte do školy a ukončení období předškolního věku by mělo být dítě vyvinuto 

z hlediska vývoje hrubé motoriky takto: 
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• Drží rovnováhu se zavřenýma očima na 1 noze, 2. DK skrčená 

• Udržuje rovnováhu ve výponu a stoji na jedné DK 

• Zvládne přejít šikmou plochu ve vyvýšení o 15 cm 

• Je schopno skočit ze židle bez dopomoci HKK 

• Je schopné snožmo přeskočit 20 cm překážku 

• Snaží se skákat přes švihadlo 

• Koordinovaně běhá s náklonem trupu vpřed a vysoce zvednutými DKK 

• Zvládá bruslení, jízdu na kole a lyžování 

(Kolář, 2009) 

Pokud se zaměříme na jemnou motoriku a vizuomotorickou koordinaci, pak je dítě: 

• Pravostranně či levostranně vyhraněné 

• Jeho kontrola pohybu je na střední úrovni 

• Je schopno složit komplikovanější modely z kostek se zahrnutím spojnic 

• V kresbách ustálenější, zralejší, avšak nezachovávají proporce těla 

• Schopné psaní spirál, jenž připomínají písmena 

• Zručné zhotovit trojrozměrné modely (slepit) 

(Kolář, 2009) 

2.2.3 Vývoj motoriky v mladším školním věku 

Mladší školní věk je zahájen povinnou školní docházkou, a to individuálně dle úrovně dítěte 

mezi 6.-7. rokem života a končí v jedenácti letech. (Riegerová, Přidalová, Ulbrichová, 2006) 

Měkota dále tvrdí: „…že v průběhu ontogeneze dochází k relativnímu zpomalení vývoje 

pohybové způsobilosti v období předškolního věku, a naopak k jejímu relativnímu urychlení 

během docházky dětí do 1.a 2. tříd ZŠ. Tyto změny jsou dány vzájemným vztahem mezi 

faktorem dědičnosti a epigenetickými faktory.“ (Měkota, 1985, s.105) 

Mladší školní věk je často označován jako kritické období, a to z důvodu pro dítě 

nepřirozené pozice, ve který většinu dne stráví. Děti jsou nuceny sedět v lavicích téměř celé 

dopoledne. Na pedagogovi je, aby v průběhu vyučování zařadil alespoň minimální aktivitu, 

jež je věnována pohybové činnosti. Malé děti by měly mít co nejvíce různorodých 

pohybových aktivit, ideálně přirozených. (Bursová, 2001) 
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Pro období mladšího školního věku je typický rozvoj kvalitativních, ale i kvantitativních 

změn. Ty zahrnují dle pořadí nejprve proporce těla, například podkožního tuku a druhé 

v pořadí – mentální zrání jedince. V souvislosti s celkovým růstem dochází taktéž ke 

změnám fyziologickým. Jedná se o celkové snížení tepové i dechové frekvence – rozšiřování 

krevního řečiště, růstu plic, pozvolnému zvětšování vnitřních orgánů organismu. Důsledkem 

nepřiměřené pohybové aktivity či špatným stereotypním návykům může být organismus 

přetížen, a naopak některé svaly ochabují. Specifika dnešní doby přináší nefyziologický tvar 

páteře. Proto je vhodné v případě patologických nálezů pracovat s mladým člověkem a hlídat 

správnost držení těla. (Bursová, 2001; Dovalil, 2009) 

Období mezi sedmým a desátým rokem dítěte je ideální pro rozvíjení koordinace, rychlosti, 

akčně-reakčních schopností kromě rychlostní vytrvalosti. Fyziologie dětí v tomto věku ještě 

není připravena na rozvoj silových a vytrvalostních schopností. Jedinci v tomto období často 

nepociťují strach, což je v určitém ohledu pozitivní, avšak je třeba být opatrný. V průběhu 

tréninkových či vyučovacích jednotek dbáme na co nejpřesnější pohyby a polohy tělesných 

segmentů – dolaďujeme tím pohybové vzorce. Je to z důvodu tvárnosti a poddajnosti NS. 

Pro mladší školní věk platí označení – „zlatý věk motoriky“. Jedinci mezi devátým a desátým 

rokem života pociťují rychlý vzestup prostorového vnímání, jenž má pozitivní vliv na 

odhadování určitých vzdáleností i rychlostí a je žádoucí zařazovat cvičení zaměřená na 

orientaci. Také se doporučují nářadí jako trampolína či kladina. Všeobecně rozvíjet obě 

strany těla, zařazovat nová nářadí i náčiní a propojovat již osvojené dovednosti. Začleňovat 

kombinace rychlých a pomalých cvičení. (Krištofič, 2004) 

V mladším školní věku by měla být hrubá motorika rozvinuta takto: 

• Téměř zralá posturální kontrola dospělého člověka 

• Identická úroveň balančních schopností jako v předchozím bodě 

• Schopnost běhu i skoku na výbornou 

• Dovednost hopsání 

(Měkota, 1985) 

V mladším školní věku by měla být jemná motorika rozvinuta takto: 

• Vylepšování manipulace s menšími objekty 

• Schopnost kombinace jednotlivých pohybů  

• Osvojování speciálních úchopových dovedností 
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• Zdokonaluje se styl psaní  

 (Měkota, 1985) 

2.3 Tělesná zdatnost 

Tento pojem je často označován jako orientační ukazatel zdravotního stavu, avšak dle 

internetových zdrojů není přesně vymezen definicí a jeho význam je širší. (Janošková; 

Šeráková; Mužík, 2018) „Zdatnost znamená často také výkonnost, zručnost nebo 

pracovitost, ale může být pojímána šířeji jako kondice nebo odolnost vůči bio-psycho-

sociálnímu zatížení organismu.“ (Janošková, Šeráková, Mužík, 2018)  

Dle Bunce (1995) vyjadřuje tělesná zdatnost: „…stupeň rozvoje adaptačních potenciálů a 

v důsledku to pak znamená optimalizaci funkcí organismu při řešení vnějších úkolů 

spojených s pohybovým úkolem, zvládnutí vnějších požadavků na jedince s menšími nároky 

na organismus (např. zvládnutí uběhnutí určité distance na hladině nižší úrovni srdeční 

frekvence).“ (Bunc, 1995, s.6-7) 

Zítko tvrdí, že: „Zdatnost je nezbytný předpoklad pro účelné fungování lidského organismu 

a tedy i základ pro dobrou pracovní i duševní výkonnost člověka.“ (Skopová, Zítko; 2013, 

s.26-27) 

Tělesná zdatnost dle Kováře (2001) je: „…schopnost řešit dané úkoly s dostatkem energie a 

pohotově, bez zjevné únavy a s dostatečnou rezervou pro příjemné strávení volného času.“ 

(Kovář, 2001, s.49) 

Ve spojitosti s pohybovou aktivitou je pojem tělesná zdatnost myšlená především jako 

fyzická kondice jedince. Ta je nezbytnou součástí pro fungování organismu. Její úroveň je 

měřitelná pomocí diagnostických pomůcek a vyšetření, jež zobrazují fyziologické reakce na 

zátěž.  (Skopová, Zítko, 2013) 

Odborná literatura rozděluje tělesnou zdatnost na dvě skupiny a to – výkonově orientovanou 

zdatnost a zdravotně orientovanou zdatnost. (Bunc, 1998; Skopová, Zítko, 2013) 

2.3.1 Výkonově orientovaná 

Toto odvětví je zaměřené na fyzické výkony v konkrétních sportovních disciplínách. 

(Skopová, Zítko, 2013) 

Zdraví je ve spojitosti s touto oblastí na druhém místě. Výkonově orientovaná zdatnost se 

určuje pomocí testů, jenž měří výkon, v soutěžních i tréninkových situacích. Testuje se 
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explosivní síla, hbitost, rovnovážná schopnost, akční i reakční rychlost a obratnost. Zdatnost 

výkonově orientovanou značně ovlivňují tělesné rozměry, psychická stránka jedince, ale i 

zásobárna pohybových dovedností. (Měkota, 2007) 

2.3.2 Zdravotně orientovaná 

Jedná se o zaměření, jenž má vliv na zdravotní stav jedince. Zároveň je prevencí před 

fyzickou neaktivitou neboli hypokinézou. (Skopová, Zítko, 2013) 

V posuzování této skupiny zdatnosti se přikláníme k těmto třem faktorům, jelikož mají vliv 

na její úroveň: 

1. Strukturální – tělesná váha i výška a celkové složení těla 

2. Funkční – rozdělena na další 3 skupiny (kardiorespirační = aerobní zdatnost, svalová 

zdatnost = maximální svalová síla, svalová vytrvalost a flexibilní zdatnost = 

pohyblivost v kloubních spojeních) 

3. Držení těla – hodnocení posturálních pozic a pohybových stereotypů  

(Bursová, 2001; Skopová, Zítko, 2013) 

Mezi strukturální faktory patří Body Mass Index neboli BMI, který zjednodušeně určuje 

podíl aktivní tělesné složky i té pasivní. Dále sem patří a můžeme vypočítat Brockův index. 

Jeho výsledek se udává v procentech a v minulosti se používal také jako index pro výpočet 

ideální tělesné hmotnosti. Pro obě tyto varianty existují tabulky, dle nichž se orientujeme na 

číselné škále a které nám vyjadřují slovně odpovídající hmotnost. Třetí možnost, jíž bychom 

se měli dostat stejné odpovědi je nomogram. Na stupnicích se úsečkami propojují osy, které 

představí doporučenou váhu jedince. Poslední nejnovější metodou jsou digitální 

diagnostické přístroje, které díky bioelektrické impedanci a vodivosti jednotlivých tkání 

vyhodnotí podíl aktivní tělesné složky oproti těm ostatním. Na trhu existují různé druhy – 

měření horní poloviny těla (ruční), nebo naopak nášlapné pro dolní polovinu těla. Ty mohou 

být velmi nepřesné, a proto se doporučují přístroje s minimálně čtyřmi elektrodami. 

(Skopová, Zítko, 2013) 

2.4 Somatometrické ukazatele 

Dovalil (2009) tvrdí, že: „Somatické faktory jako relativně stálé a ve značné míře geneticky 

podmíněné činitele hrají v řadě sportů významnou roli.“ (Dovalil, 2009, s.19) 

K těmto ukazatelům řadíme například tělesnou výšku, tělesnou váhu (neboli hmotnost), dále 

pak tělesné složení (somatotyp) jedince, složení těla, ale také délkové a šířkové rozměry 
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jednotlivých segmentů těla. Vše výše zmíněné nám může být nápomocné pro volbu 

vhodného sportovního odvětví dle predispozic a vlivu tréninku na jedince. Somatometrické 

ukazatele se používají pro struktury kostěné, svalové, vazové, ale i šlachové, a proto jsou 

stěžejně využívány v oboru biomechaniky. (Dovalil, 2009) 

Dle Vilikuse „O robusticitě kostry a svalstva získáme poměrně spolehlivé informace ze 

somatometricky získaných parametrů 2 indexů, případně z rentgenu nebo vyšetřením 

metodou DEXA.“ (Vilikus, 2015, s.116) 

2.4.1 Tělesná výška a hmotnost 

Pro změření tělesné váhy i výšky jsou zapotřebí základní pomůcky. Pro určení přesné výšky 

používáme nejčastěji metr či přesnější stadiometr neboli výškoměr. U tohoto měření dbáme 

na správné nastavení hlavy, která nesmí být zakloněna, ani překloněna. Ideálně je tělo 

v neutrální pozici tak, abychom spočívali v kolmici vůči podlaze. Výsledné číslo je 

vyjádřeno v centimetrech. Pro určení tělesné váhy užíváme osobní váhu, která nám zobrazí 

výsledné kilogramy. (Měkota, 1985; Dovalil, 2002; Měkota 2002) 

Tělesná výška je společně s váhou jedince značně propojena. Totéž platí i pro podíl tělesného 

tuku. Pokud je dítě vyšší, pak by přímou úměrou mělo být i hmotnější. V určitých sportech 

jako jsou například úpolové nebo silové sporty proto dochází k rozdělení kategorií dle váhy. 

Tělesná hmotnost společně s výše zmíněnou výškou se používají jako přibližné směrnice 

k posouzení vývoje malých i dospívajících sportovců. Porovnáním s tabulkami lze zjistit 

jednak genetická predispozice pro pozdější vývoj jedince, druhak pro konkrétní specializaci. 

V tomto směru může být nejen tělesná hmotnost, ale i tělesná výška omezujícím činitelem. 

(Dovalil, 2002; Měkota 2002) 

2.4.2 BMI 

Z anglického Body Mass Index se překládá a užívá dnes jako nejčastější index tělesné 

hmotnosti. Pro jeho výpočet slouží jednoduchý vzorec, kdy hmotnost vyjádřenou v 

kilogramech vydělíme druhou mocninou metru tělesné výšky testovaného. Pro jasnou 

představu výpočtu BMI, jeho vzorec vypadá takto: 

BMI = 
ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 (𝑘𝑔)

𝑣ýš𝑘𝑎 (𝑚2)
 

K vyhodnocení výsledného čísla dochází pomocí slovně vytvořené tabulky, která 

zjednodušeně říká, že osoby s výsledkem nižším než 18,5 spadají do kategorie podvýživy. 

Normální hmotnost se pohybuje mezi 18,5 – 24,9. Nadváhou trpí jedinci od 25 do 29,9, 
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poté je klasifikována středně vysoká obezita v rozmezí 30,3 – 34,9, pak vysoká obezita od 

35 do 39,9 a velmi vysoká obezita od 40 dále. (Skopová, Zítko, 2013) 

Pro specifické věkové skupiny je tento ukazatel nevhodný, ať z důvodu nepřesnosti či ze 

zdravotních důvodů, jsou jimi – děti a dospívající, těhotné a kojící ženy, senioři, ale i 

sportovci jako například kulturisté, jelikož se zde neřeší procentuální podíl jednotlivých 

tělesných složek. A tedy značně osvalený jedinec by mohl mít vyšší hodnoty, které 

doporučují snížit váhu i přesto, že procentuální zastoupení tukové tkáně v jeho případě 

není vysoké. (Vilikus, 2015) 

2.5 Projekt ‘‘Děti na startu‘‘  

Jedná se o celonárodní projekt pod záštitou Českého svazu aerobiku a fitness FISAF, který 

se zaměřuje na všeobecnou sportovní přípravu dětí ve věkovém rozmezí 4–9 let. Cvičení je 

pro děti bez ohledu na výšku, váhu i stavbu těla, dále pro sportovně aktivní děti i 

nesportovce, pro děti talentované či nikoli. Tento projekt má za cíl probudit v dětech 

pozitivní vztah ke sportu. Je vhodný pro děti, které se nechtějí brzy specializovat a věnovat 

se pouze jednomu sportu, ale baví je více sportovních aktivit a touží po všeobecném rozvoji. 

(Boučková, Literová, 2015; Literová 2019) 

Děti zapojené do tohoto projektu se jedenkrát týdně účastní čtyřiceti pěti minutové až 

hodinové (šedesáti minutové) lekce, která probíhá zároveň s povinnou školní docházkou – 

tedy od září do června (celkový počet hodin během roku se pohybuje kolem čísla čtyřicet). 

Tato tréninková jednotka je rozdělena do 3 bloků. Nejprve se děti rozcvičují, kdy podstupují 

úvodní zahřátí organismu, snaží se orientovat v prostoru, učí se kolektivnímu chování či 

základům sportovních her. Dále podstupují kruhový trénink, ve kterém jsou děti rozděleny 

do čtyř skupin, dle jejich celkového počtu a dle časového prostoru pro tyto aktivity se věnují:  

• Atletickým disciplínám 

• Gymnastickému rozvoji 

• Míčovým hrám  

• Koordinaci 

(Boučková, Literová, 2015; Literová 2019) 

To vždy v závislosti na časových podmínkách a počtu nejen dětí, ale i trenérů. Doporučuje 

se na jednoho trenéra maximálně deset dětí, a zároveň nepřekračovat celkový počet čtyřiceti 

dětí. V poslední části hodiny dochází k jejímu zakončení, kdy se děti věnují závěrečnému 
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protažení či odpočinkovým hrám. Než odejdou domů, dostanou zpět své sportovní deníčky, 

které jsou vedeny po celou dobu návštěvnosti kurzu. (Boučková, Literová, 2015; Literová 

2019) 

Děti jsou svěřeny do péče proškolených trenérů či pedagogů, jenž byli speciálně proškoleni 

pro tuto příležitost v průběhu víkendového školení, které zajišťuje 40 hodin intenzivní výuky 

hlavně praktického charakteru. Zároveň lekce dětí probíhají pod záštitou určité organizace 

či školského zařízení. Pro nové středisko jsou připravena trička s potiskem loga tohoto 

projektu, dále deníček pro každého účastníka, podporu pro získání dotací, určitá slevová 

zvýhodnění pro sportovní sekci od partnerů projektu “Děti na startu“, grafické podklady pro 

veškeré fungování tohoto projektu zdarma a v neposlední řadě mediální zviditelnění. 

(Boučková, Literová, 2015; Literová 2019) 

“Děti na startu“ mají i své vlastní desatero v němž stojí: 

• Nikoho neporovnáme 

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

• Určeno pro všechny děti: šikovné – nešikovné, tlusté – hubené, talentované – 

netalentované 

• Spolupracujeme s trenéry ostatních sportovních odvětví 

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

• Chceme zabránit předčasné specializaci dětí – rozvíjíme všestrannost 

• Správná životospráva – jednoduchou formou komunikace učíme děti správnému 

stravování 

• Učíme správnému držení těla, drobným pohybovým návykům 

• Komunikace v kolektivu, bezpečnost při sportování, používání pomůcek a nářadí 

• Poradíme s výběrem sportovní aktivity – dalším případným zařazením ve sportovním 

oddílu 

(Boučková, Literová, 2015; Literová 2019) 

2.6 Testové baterie 

Pod pojmem testové baterie se skrývají jednotlivé sportovně zaměřené testy. Ty jsou 

standardizovány soudobě a jednotlivé výsledky testů se započítávají do celkové hodnoty, 

takzvaného skóre baterie. Každá testová baterie by měla být vydána v tištěné formě jako 

brožura, v níž jsou k dohledání jednotlivé testy, pomůcky, protokoly, normy, tabulky a 
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veškeré další údaje potřebné pro správné vykonání konkrétní testové baterie. Zároveň se 

rozdělují do dvou skupin – na heterogenní (více oblastí) a homogenní (jedna schopnost). 

(Měkota, 1983) 

V této oblasti existuje bohatá škála pro testování motorických schopností, které jsou důležité 

pro diagnostiku v dané výkonnosti. Často jsou u nás označovány kondičními testy či 

v zahraničních zdrojích jako fitness-tests.  

2.6.1 Testové baterie obecně 

EUROFIT  

• Pro mládež 6-18 let (Kolářem upraveno pro dospělou populaci) 

• V rámci EU 

• Představen roku 1988  

• 9 motorických položek a 3 somatometrické 

• Výsledky v percentilech 

(Měkota, 2007; Kovář, 2007)  

UNIFITTEST (6-60)  

• Publikován roku 1989  

• Pro věkovou kategorii 6–60 let  

• V ČR nejpoužívanějším  

• Celkový výsledek vyjádřen pomocí takzvaných stenů 

• 4 motorické testy plus 3 somatometrická měření 

(Měkota, Kovář, 1995) 

FITNESSGRAM  

• Vydán byl roku 2003  

• Pro osoby ve věku 5–21 let  

• Jedná se o 5 motorických testů, kde se ke každému dá najít určitá alternativa 

(Měkota, 2007)  

2.6.2 Unifittest 

Již v roce 1989 došlo k povolení Unifittestu jako testové baterie. Původním plánem bylo 

zahrnout ho do vyučování TV, avšak stal se uznávaným testem i v oblasti diagnostiky tělesné 
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kondice nejen dětí, ale i dospělých. Je vhodný pro věkovou kategorii v rozmezí od 6 do 60 

let. Některá fyzicky namáhavá povolání tento test využívají pro vstupní otestování jedinců. 

Jednotlivé položky testu zkoumají rozvoj základních pohybových schopností, avšak berou 

ohled na věkovou kategorii testované osoby. Unifittest je možné aplikovat jak jednotlivci, 

tak celé skupině díky splněným požadavkům standardizace. Byl navržen tak, aby jeho 

provedení zvládlo jakékoli soukromé zařízení či škola. (Měkota, Kovář, 2002)  

Měkota, Kovář a kolektiv (1995) ve své publikaci přestavují tabulku vztahující se k měření 

Unifittestu. Jejich tabulka vypadá takto: 

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 dobu 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) 

3 Praktická část 

3.1 Cíl práce 

Cílem praktické části je pomocí zařazených testů zjistit úroveň pohybových schopností dětí, 

které se účastní projektu „Děti na startu‘‘.  

3.2 Dílčí úkoly práce 

1) Stanovení hypotéz výzkumné části práce 
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2) Výběr vhodného souboru testovaných pro výzkumnou část 

3) Zajištění potřebných pomůcek pro testování dětí 

4) Uskutečnění potřebného měření 

5) Zpracování a porovnání zjištěných výsledků testovaných 

6) Odvození závěrů a interpretace výsledků. 

3.3 Hypotézy 

H1: Předpokládáme, že 50 % testovaných dětí bude mít minimálně průměrné a lepší hodnoty 

ve skoku dalekém z místa (T1). 

H2: Předpokládáme, že maximálně 30 % dětí bude mít nadprůměrné a lepší výsledky v testu 

leh-sedu opakovaně po dobu 60 sekund (test T2). 

H3: Předpokládáme, že 70 % dětí dosáhne průměrných a lepších výsledků v testu 

pohyblivosti – modifikovaný hluboký předklon. 

H4: Předpokládáme, že test vytrvalosti budou mít všechny děti hodnoceny nejlépe 

nadprůměrně.  

H5: Předpokládáme, že dle výpočtu BMI nediagnostikujeme (nezjistíme) nikomu z dětí 

středně vysokou a horší obezitu. 

3.4 Metodika práce  

Jedná se o kvantitativní studii, u které je použita metoda pozorování. Ta se vztahuje na 25 

dětí (chlapců i dívek) ve věku 6-9 let, které se účastní projektu „Děti na startu“. Ověřovali 

jsme dle vybraných testů jejich pohybové schopnosti a základní somatometrické ukazatele, 

které jsme později vyhodnotili.  

Testování probíhalo poslední týden třetího kalendářního měsíce, tedy mezi 25.-29.3. roku 

2019. Dosažené hodnoty byly zapsány do tabulek a grafů. Získané a zjištěné výsledné údaje 

byly zpracovány anonymně a slouží pouze pro účely bakalářské práce, která je řešena 

na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.   

Tento výzkum byl uskutečněn v rámci pravidelně probíhajících setkání v rámci výše 

zmíněného projektu na dvou místech, kterými byla ZŠ Zeleneč a ZŠ Vybíralova. Testování 

se zúčastnilo celkem 35 dětí, z nichž přesně 10 bylo mladších 6 let. Ve finálním souboru 25 

dětí převažují počtem 22 dívky ku třem chlapcům. Nejpočetnější věkovou skupinou se stal 

ročník 2013. 



33 

 

Před začátkem testování byli všichni probandi včetně jejich zákonných zástupců seznámeni 

s celým průběhem akce. Každý účastník podepsal informovaný souhlas se zařazením do 

sledování (viz příloha č. 1). Na začátku podstoupili všichni respondenti nejprve 

somatometrická měření, dále jsme postupovali k testování jednotlivých pohybových 

schopností. 

3.4.1 Průběh studie 

Průběh studie vypadal takto: 

1) Výběr konkrétních testů pro jednotlivé PS na základě studia literárních zdrojů a 

dosavadních zkušeností v práci s dětmi;  

2) Vytvoření vhodné tabulky, pro zaznamenání naměřených výsledků; 

3) Zkontaktování jednotlivých středisek projektu “Děti na startu“; 

4) Vysvětlení celého program probandům a jejich zákonným zástupcům; 

5) Realizace celého testování na konci března; 

6) Vyhodnocení studie.  

3.4.2 Charakteristika prostředí 

Testování jednotlivých pohybových schopností dětí účastnících se projektu „Děti na Startu“ 

probíhalo na jejich obvyklém místě setkání v rámci tohoto projektu. V obou případech se 

jednalo o tělocvičnu v prostoru školy. Po předchozí domluvě jsme navštívili ZŠ v Zelenči, 

dále ZŠ na Praze 14. Obě tyto tělocvičny byly velmi prostorné. Obsahovaly veškeré nářadí, 

které k hodině tělesné výchovy ve školách patří – žebřiny, švédské bedny, žíněnky, lavičky, 

brány na míčové hry, ale i tyče, provazy a spoustu dalšího sportovního vybavení.  Tělocvična 

v Zelenči je rozhodně objemnějších rozměrů a zároveň také modernější. V prostorách, kde 

probíhalo testování se nacházely dřevěné parkety. Navíc v tělocvičně na Praze 14 byla 

k dispozici uzamykatelná zrcadla, pro lepší kontrolu cvičení a poloh jednotlivých segmentů 

těla.  



34 

 

 

Obrázek 1 - ZŠ Zeleneč a tělocvična (dostupné z: https://www.wachal.cz/reference/zs-zelenec-a-telocvicna/) 

 

 

Obrázek 2 - ZŠ Vybíralova – tělocvična (dostupné z: 

https://www.zsvybiralova.cz/index.php?type=Post&id=12) 

3.4.3 Charakteristika vybraného souboru 

Projekt „Děti na Startu“ je koncipován pro děti od 4-9 let včetně. To zahrnuje děti narozené 

v roce 2010 až 2015.  Jedná se tedy o již charakterizovanou skupinu předškolního a mladšího 

školního věku v teoretické části této práce. Do projektu jsou zapojeny dívky i chlapci bez 

upřednostňování jednoho z pohlaví.  

Testování se zúčastnilo celkem 35 dětí, z nichž přesně 10 bylo mladších 6 let. Vzhledem 

k normám jednotlivých testů, které jsou stanoveny pro děti šestileté a starší, jsme tyto děti 

nemohli do studie zařadit. Jednalo se o tři 4leté dívky, jednoho stejně starého chlapce, tři 

5leté dívky a zároveň identický počet taktéž pětiletých chlapců. Ve finálním souboru 25 dětí 

převažuje číslem 22 dívčí pohlaví a tím pádem do celkového počtu nám zbývají tři chlapci. 

Nejpočetnější věkovou skupinou se stal ročník 2013 v počtu 10 dívek a jednoho chlapce. 

https://www.wachal.cz/reference/zs-zelenec-a-telocvicna/
https://www.zsvybiralova.cz/index.php?type=Post&id=12
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Dále pak tři sedmileté dívky opět v doprovodu jednoho chlapce. Ročník 2011, tedy 8letí 

jedinci se zúčastnili v poměru 5:1, kdy vyšší číslo je opět dívek. A zástupkyně narozené 

v roce 2000 jsme testovali čtyři. 

Téměř všechny děti navštěvují kromě tohoto projektu ještě další pohybové aktivity, ať 

v rámci školních kroužků či konkrétního sportovního zaměření ve volném čase. Děti 

nejčastěji jmenovaly, že chodí na aerobik, gymnastiku či florbal. 

 

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

Z grafu je zjevné vyšší zastoupení dívek vůči chlapcům. V konkrétním poměru 22:3. 

V každé věkové kategorii počet dívek převyšuje, až na ročník 2014, kdy jsou zastoupeny 

obě pohlaví stejně. Ve věku 6, 7 a 8 let se zúčastnil vždy pouze jeden chlapec. Z ročníku 

2010 jsme netestovali jediného zástupce z řad chlapců.  

3.4.4 Potřebné vybavení 

Pomůcek, které byly zapotřebí v průběhu testování je hned několik. Pro téměř všechny 

získané hodnoty jsme využili stopky, jež nám měřili přesnou časovou jednotku jednotlivých 

výkonů. K testování skoku dalekého z místa nám postačil metr o velikosti 200 cm a rovná 

čára, jež představovala odrazový prostor. Při testování sed-lehů za minutu (tedy 60 sekund) 

jsme použili pod záda podložky či žíněnky, aby pro děti nebyl průběh bolestivý a mohly se 

tak soustředit na svůj výkon. Pro zajištění vzdálenosti v rychlostním a zároveň vytrvalostním 

testu jsme rozmístili v tělocvičnách kužele mezi kterými se děti pohybovaly. Dále pak 

v průběhu testování předklonu jsme využili švédské lavičky opět společně s délkovou mírou. 

V neposlední řadě pro získání jednoho ze somatometrických ukazatelů byla využita osobní 

váha a pro výpočet BMI nám dobře posloužila kalkulačka. 
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3.4.5 Charakteristika jednotlivých testů 

Skok daleký z místa – T1 

Popis 

Jedná se o test výbušné (dynamické) schopnosti dolních končetin (test síly nohou). 

Vybavení 

Test se provádí na rovném, tvrdém povrchu, dále potřebujeme měřicí pásku. 

Výkon 

Testovaný stojí s nohama od sebe (zhruba na šíři pánve). Pokrčí kolena s pažemi před sebou, 

provede zhoupnutí pažemi za záda a jakmile švihne pažemi opět vpřed, s co největší silou se 

odráží i nohama a skáče, kam nejdál dokáže. Přípravné pohyby paží a trupu jsou povoleny, 

avšak před finálním (měřeným) skokem nesmí dojít k výskoku, ani poskoku. Každý by měl 

mít k dispozici tři pokusy. 

Bodování 

Výsledek se udává v centimetrech (cm) a registruje se nejlepší ze tří pokusů. Přesnost skóre 

je do 1 cm. 

 

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

Leh-sed, opakovaně po dobu 60 sekund – T2 

Popis 

Zkouška schopnosti dynamické a vytrvalostní síly břišních svalů a bedro-kyčlo-stehenních 

flexorů. 
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Vybavení 

Plstěný pás, koberec, nebo neelastická podložka a dále pak stopky. 

Výkon 

Výchozí pozice testovaného vypadá takto: leh na zádech, ohnuté paže, ruce sepjaté za krk s 

přehnutými prsty, lokty se dotýkají rohože. Kolena jsou ohnuta v úhlu 90 stupňů, chodidla 

jsou udržována 20-30 cm od sebe, upevněna na zemi obsluhou vedoucího testování či 

edukovaného pomocníka. Jakmile zazní signál, subjekt provádí sed-lehy co nejrychleji, ale 

i za správných podmínek tj s lokty dotýkajícími se ohnutých kolen a zároveň až dolů, tak 

aby se záda subjektu a zadní strana jeho rukou dotýkala rohože či podložky. Cílem je 

dosáhnout maximálního počtu sed-lehů za 60 sekund. 

Bodování 

Celkové skóre je počet úplných a správně provedených cyklů za 1 minutu. Jeden cyklus je 

přechod z ležící polohy do sedací polohy a zpět. Pokud subjekt není schopen vykonávat 

činnost během celé jedné minuty, vedoucí zaregistruje počet provedených cyklů (přerušení 

výkonu je povoleno). 

 

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

Vytrvalostní člunkový běh (Léger, Lambert – T3) 

Popis  

Tento test zjištťuje schopnost dlouhodobé běžecké vytrvalosti. Jeho charakter je všeobecný 

a unavující. Zároveň má blízké propojení s maximálním aerobním výkonem a kardio-

respirační zdatností. 
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Vybavení 

Je zapotřebí přijatelně velký prostor k vyznačení dráhy pro běh „od čáry k čáře“. Již zmíněné 

čáry by měly být vyznačeny ve vzdálenosti 20 metrů. Dostatečně výkonný a hlasitý 

přehrávač, podle velikosti testovaného souboru. Přednahranou nahrávku s vedením daného 

programu (testu). Určitě jsou pro tento test nutné stopky a tabulka pro zaznamenávání 

výsledků. 

Výkon 

Subjek opakovaně běhá tam a zpět po 20 metrové, vyznačené trati (od čáry k čáře), přičemž 

se řídí signály, které jsou přehrávány přehrávačem. Záměrem tohoto testu je nechat 

testovaného běhat s postupně se zvyšující rychlostí, tak dlouho, jak jen to zvládne. 

Podmínkou však je, že nejpozději při zaznění tónu (z přehrávače) musí dosáhnout cílené 

čáry. Test končí, pokud testovaný dvakrát za sebou nezvládne doběhnout k požadované čáře 

v daném časovém limitu (tedy do zaznění signálu). Záznam, který je přehráván přehrávačem 

by měl obsahovat kromě tónu, který signalizuje podmíněné dosažení čáry i informace o době 

trvání testu. 

Bodování 

Testovaný je zastaven, pokud dvakrát po sobě nezvládne doběhnout k požadované čáře, do 

chvíle, než zazní tón. Zaznamenaný výsledek by měl být poslední číslo, které zazní u daného 

tónu z přehrávače, tedy doba běhu v minutách. Přesnost záznamu je 0,5 minuty. 

 

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

Člunkový běh 4 x 10 (T4) 

(T4 – alternativní řešení pro věkovou kategorii 6-14) 

Popis 
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Běžecký test zaměřený na rychlostní schopnosti jedince a schopnost změny směru.  

Vybavení 

Na zemi jsou položeny dvě základny 5-20 cm vysoké, které jsou umístěné 10 m od sebe, 

tedy v 10metrové vzdálenosti. První základna je umístěna na startovní čáře (nejméně 1 m 

dlouhá). Dále je zapotřebí měřicí páska, stopky, pomůcka pro označení startovní čáry – 

například křída. 

Výkon 

Objekt zaujme pozici v blízkosti startovní čáry. Po povelu "Ready – steady – go"(připravit, 

pozor, teď) začne postupovat k základně, která je vzdálená 10m. Běží kolem základny a vrací 

se k první základně, kolem které běží tak, že trasa mezi druhou a třetí částí tvoří číslo osm 

(viz obr.). Na konci třetího úseku už neběží kolem základny, dotýká se jí pouze rukou a 

nejkratší cestou se vrací k cíli, kde se musí dotknout rukou. 

Bodování  

Registrovaný je celkový čas, který je měřen v minutách včetně sekund a lepší čas ze dvou 

pokusů je zaznamenán. Stopky se zastavují, jakmile se testovaný dotkne cílové základny 

rukou. S přesností bodování do 0,1 s. 

 

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

T4-3 (modifikovaný test prostého předklonu – Thomayerova zkouška) 

Popis 

Jedná se o vyšetření pohyblivosti celé páteře a zároveň stavu svalstva zadní strany DKK, 

zejména pak hamstringů. 
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Vybavení 

K měření využijeme rovnou, tvrdou plochu a dále pravítko či metr. 

Výkon 

Testovaný zaujme základní polohu ve stoji snožném a pomalu se snaží předklonit tak, aby 

dosáhl prsty na zem. Měřená je vzdálenost od daktylionů neboli prostředníčků k pevné ploše. 

Bodování 

Vyhodnocení dle Jandy (2004) odpovídá těmto požadavkům: pokud testovaný nedosáhne na 

rovnou plochu, pak mluvíme o hypomobilitě. V případě, že se dotkne prsty země (či 

podložky), pak hovoříme o normálním stavu (fyziologickém). Jestliže se testovaný dotkne 

plochy celou dlaní nebo dokonce lokty, pak se jedná o hypermobilitu, která odpovídá 

nefyziologickému rozsahu pohybu.  V průběhu předklánění testovaného kontrolujeme, zda 

nedochází ke skrčení kolen. Měříme v cm.  

 

Obrázek 7- Hypomobilita (Lewit, 2003) 
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Obrázek 8 - Zkouška předklonu (Janda, 2004) 

 

3.4.6 Normy pro děti od 6-9 let 

 

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

3.5 Výsledky 

3.5.1 Výsledky vybraných testů somatometrických ukazatelů  

Výška  

 

Graf 2 - výškový rozdíl mezi chlapci a dívkami (vlastní tvorba) 
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Výsledky výškové míry se pohybovaly mezi 109 cm (naměřeny u 7leté holčičky) a 151, 5 u 

devítileté holčičky. Celkový průměr testovaného souboru udává 126, 34 cm. Vypočítáno 

posčítáním všech výšek (3158,5) a vyděleno počtem probandů (25). 

Hmotnost  

U hmotnostního ukazatele jsme nejméně naměřili 18 kilogramů (u nejmladší holčičky) a 

nejvíce 37,9 kg (u nejstarší a zároveň nejvyšší dívky). Naměřené hmotnosti jsme opět sečetli 

a vydělili počtem 25 (probandů). Průměrná hmotnost všech testovaných vychází na 25,3 kg. 

BMI 

Oba tyto ukazatele jsme využili pro výpočet indexu tělesné hmotnosti. Pro ten existuje velmi 

jednoduchý vzorec, kdy hmotnost uvedenou v kg vydělíme výškou, která je udána druhou 

mocninou naměřených metrů (nikoli centimetrů). Vyjde nám určité číslo, které dle norem 

vypsaných v teoretické části v kapitole BMI vyhodnotíme. U námi testovaných dětí byl 

vypočítán pouze jeden výsledek, který odpovídá normální hmotnosti, a to ještě na hranici 

tohoto rozmezí s číslem 18,5. Všechny ostatní děti měly nižší hodnoty BMI. S nejnižším 

číslem 14, které odpovídá podvýživě.  

 

Graf 3 - hodnoty BMI (vlastní tvorba) 

Pro tento graf jsme využili rozdělení věkových kategorií pomocí barev. Pro dívky ve věku 6 

let jsme zvolili červenou barvu a jak je z grafu možné vyčíst, jejich BMI se pohybovalo mezi 

hodnotami 14,3 – 15,4. Pro šestiletého chlapce byla vybrána tmavě modrá barva, která 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10CH1 D11 D12 D13CH2 D14 D15 D16 D17 D18CH3 D19 D20 D21 D22

Hodnoty BMI

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 CH1 D11 D12

D13 CH2 D14 D15 D16 D17 D18 CH3 D19 D20 D21 D22



45 

 

odpovídá 16,8. Dívky ve věku 7 let charakterizuje oranžová barva a rozmezí 15 – 16,5. 

Sedmiletý chlapec je znázorněn zelenou barvou a jeho hodnota je15,9. Dívky ve věku 8 let 

charakterizuje světle oranžová (meruňková) barva. Jejich rozptyl je největší a to od 14,3 do 

maximální vypočtené hodnoty 18,5. Nejstarší zúčastněný chlapec ve věku 8 let je znázorněn 

světle modrou barvou a jeho BMI je z mužského zastoupení nejvyšší – 17,8. Poslední 

věkovou kategorií, kterou vyjadřují žlutě dívky ve věku 9 let charakterizují hodnoty 

v rozmezí 15,6 -18,3. Průměrně vypočítaná hodnota 6letých dětí odpovídá číslu 14,9. O rok 

starší děti dosáhly vyššího průměru, jenž představuje hodnota 15,6. Děti ve věku 8 let mají 

v průměru 16,4 a nejstarší devítileté děti dosáhly průměrně hodnoty 16,7. 

3.5.2 Výsledky vybraných testů pohybových schopností 

Skok daleký z místa (T1) 

 

Graf 4 - Skok daleký z místa v procentech (vlastní tvorba) 

V tomto měření nedosáhlo žádné z dětí výrazně nadprůměrných ani nadprůměrných 

výsledků. Celkem 20 % dětí docílilo průměrných hodnot. S nejlepším výsledkem 142 cm 

9leté dívky, která jako jediná dle norem dosáhla 6 bodů. Podprůměrné hodnoty měla většina 

testovaných dětí. Celkové procento odpovídá číslu 56, tedy 14 probandů z 25. Podprůměrné 

hodnoty byly naměřeny 6 dětem, které odpovídají 24 %. Těchto hodnot dosáhly 2 šestileté 

dívky, jedna dívka a jeden chlapec ve věku 8 let a také dvě devítileté dívky.  
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Sed-leh 60 s 

 

Graf 5 - Sed-leh opakovaně po dobu 60 sekund v procentech (vlastní tvorba) 

Za celkovou dobu jedné minuty dosáhla nejlepší hodnoty holčička ve věku 7 let, která se 

jako jediná blížila výrazně nadprůměrným hodnotám dle stanovených norem. Jedna pětina 

testovaných dosáhla nadprůměrných hodnot, které se nejčastěji pohybovaly okolo čísla 20 

(sed-lehů) v závislosti na věkové kategorii i pohlaví. Podprůměrné výsledky jsou připsány 

čtyřem z testovaných, což odpovídá 16 %. A v neposlední řadě jeden výrazně podprůměrný 

jedinec, který nezvládl za 60 sekund udělat ani jeden správný sed-leh. Byl jím osmiletý 

chlapec. 

T3 – b) Vytrvalostní člunkový běh 

 

Graf 6 - Test vytrvalosti v závislosti na věku (vlastní tvorba) 
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U testování vytrvalostní schopnosti se nám podařilo zjistit, že celkem 13 probandů, tedy více 

jak polovina odpovídá výrazně podprůměrným hodnotám. Valná většina v celkové počtu 8 

testovaných je ve věku 6 let. Výsledky jsou stejné bez rozdílu pohlaví. Konkrétně ani jedno 

z testovaných dětí ve věku 6 let nedosáhlo průměrných výsledků. Jediná šestiletá dívka 

dostala za svůj výkon 4 body. Další dvě šestileté dívky měly 3 body, které byly taktéž 

podprůměrné. Z grafu lze vyčíst, že s přibývajícím věkem klesají výrazně podprůměrné i 

podprůměrné výsledky a postupně se zvyšují ty průměrné a objevují se i hodnoty kladné. 

T4-1 Člunkový běh 4x10 m 

 

Graf 7- Rychlostní schopnost – člunkový běh 4 x 10 m v procentech (vlastní tvorba)  

Další provedený standardizovaný test, který prověřuje rychlostní schopnosti a zároveň 

koordinační náročnost byl dokončen opět 25 probandy. Jedna pětina (20 %) ze všech 

testovaných byla svými výsledky výrazně podprůměrná, téměř jedna čtvrtina (24 %) byla 

podprůměrná. Skoro polovina (40 %) dosáhla průměrných hodnot a celých 16 % dětí zvládlo 

tento test nadprůměrně. Výrazně nadprůměrných hodnot nedosáhlo ani jedno z dětí. 
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T4-3 (modifikovaný test prostého předklonu – Thomayerova zkouška) 

 

Graf 8 - Zkouška pohyblivosti (vlastní tvorba) 

Pro tento test jsme zvolili tři slovní hodnocení. První z nich – hypomobilní, což odpovídá 

sníženému rozsahu pohybu, jehož dosáhli pouze tři testovaní, a to osmiletý chlapec, jemuž 

chybělo 10 cm k podložce. Také osmiletá dívka, která nedosáhla normálního hodnocení o 5 

cm a šestiletá holčička, které chyběly centimetry pouze dva. Normální ohodnocení 

(označení) odpovídá dotyku prsty na zem či podložku. Tohoto výsledku docílila skupina 

v počtu 8 dětí. Poslední označení pro hypermobilitu, jež je zvýšený rozsah pohybu dosáhla 

většina probandů. Celkový počet těchto „hypermobilních“ odpovídá 14 jedincům. Ti 

přesahovali vyvýšenou podložku o 2 cm, o 7, o 12, 15, ale i 22 centimetrů.  

4 Diskuse 

První hypotézou jsme předpokládali, že 50 % testovaných dětí bude mít průměrné a lepší 

hodnoty ve skoku dalekém z místa (tedy v testu označeném jako T1). Tato hypotéza nám 

byla absolutně vyvrácena, jelikož pouhých 20 % tedy pětina testovaných dosáhla 

průměrného výsledku. Do celku nám chybí 80 %, který odpovídá podprůměrným či výrazně 

podprůměrným hodnotám. Dle našeho názoru by tomu tak mohlo být z důvodu nízkého věku 

u testovaného vzorku, kdy šestileté děti pořádně nedokáží zkoordinovat dohromady pohyb 

paží společně s odrazem nohou. Zároveň si myslíme, že by mohl být problém na straně 

rodičů a dnešní moderní doby, kdy děti tolik nezatěžují DKK (děti jsou do školy, na tréninky 

a téměř veškeré akce voženy autem) a dochází tak k nedostatečnému silovému rozvoji 

některých svalů dolních končetin. Klapetková (2017) ve své bakalářské práci zaměřené na 
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porovnání dětí navštěvující atletickou přípravku s dětmi nenavštěvujícími atletickou 

přípravku (školní) uvádí výrazně lepší výsledky u dětí atleticky zaměřených. V celkovém 

porovnání dle jednotlivých grafů by opravdu lépe dopadly děti z atletické přípravky než děti 

navštěvující projekt “Děti na startu“. Domníváme se, že důvodem je specializace dětí a 

zlepšování těchto dovedností v rámci tréninků atletické přípravky. 

Druhou hypotézou jsme tvrdili, že maximálně 30 % dětí bude mít nadprůměrné a lepší 

výsledky v testu leh-sedu opakovaně po dobu 60 sekund (test T2).  Po vyhodnocení této 

zkoušky jsme výrazně nadprůměrného jedince nenašli ani jednoho, nadprůměrné hodnoty 

dosáhlo přesně 20 % probandů. Normálních hodnot bylo naměřeno u 60 %, tedy u valné 

většiny námi testovaných dětí. Podprůměrně naměřených hodnot bylo v 16 % ze všech a 

procentuálním zastoupením 4 % byla skupina výrazně podprůměrná. Tato hypotéza vyšla 

téměř dle našich očekávání. Ani jeden výsledek nebyl výrazně nadprůměrný. Vzhledem 

k všeobecnému rozvoji tohoto projektu a zároveň zařazení gymnastické průpravy do každé 

hodiny jsme tento výsledek předpokládali. 

Třetí hypotéza v pořadí říká: „Předpokládáme, že 70 % dětí dosáhne průměrných a lepších 

výsledků v testu pohyblivosti – modifikovaném hlubokém předklonu.“ Z celkového souboru 

nám vyšla tato čísla. Pouze 12 % ze zúčastněných má podprůměrnou pohyblivost, avšak 

zbylých 88 % dosáhlo námi stanovených průměrných a nadprůměrných hodnot. Tato 

hypotéza je tedy opět potvrzena. Domnívali jsme se tak z důvodu zařazení protahovacích 

cvičení do úvodní i závěrečné části každé cvičební lekce.  

Čtvrtou hypotézou jsme předpokládali, že test vytrvalosti budou mít všechny děti hodnoceny 

nejlépe nadprůměrně. Tato hypotéza nebyla potvrzena, protože jedna osmiletá holčička 

dosáhla výrazně nadprůměrného výsledku. V tomto testu se nejvíce projevila věková 

rozmanitost daného souboru. Děti ve věku 6 i 7 let dosáhly výrazně podprůměrných a 

podprůměrných výsledků, z důvodu již uvedené fyziologicky méně rozvinuté vytrvalostní 

schopnosti. Naopak děti starší (ve věku 8-9 let) dosáhly průměrných a nadprůměrných 

výsledků. Nebylo však předpokládáno, že jedna testovaná dosáhne výrazně nadprůměrného 

výsledku. Jelikož se naměřená výrazně nadprůměrná hodnota objevily pouze jednou, je 

možné, že u této dívky došlo ke větší motivaci a zároveň patří k talentovanějším a rychleji 

fyziologicky dozrávajícím dětem. 

Poslední hypotézou jsme tvrdili, že dle výpočtu BMI nediagnostikujeme (nezjistíme) 

nikomu z dětí středně vysokou a horší obezitu. Tato hypotéza byla potvrzena všemi 
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účastníky, a proto ji prohlašujeme za platnou. U této hypotézy bychom měli zmínit absenci 

kontrolní skupiny v našem výzkumu. Nemůžeme tedy říci, že děti, které nenavštěvují projekt 

“Děti na startu“ by dosáhly horších hodnot. V porovnání se studií na téma tělesná zdatnost 

dětí mladšího školního věku na málotřídních školách v jihočeském kraji dle Musilové (2011) 

průměrné výsledky BMI u jí testovaných 8letých dětí dosáhly hodnoty 17,3. Námi testované 

8leté děti navštěvující projekt “Děti na startu“ měly průměrně 16,4. Dále pak 9leté děti 

dosáhly výsledků v poměru 17,2:16,7, kdy nižší hodnota je opět dětí zapojených do projektu 

“Děti na startu“. Můžeme se díky těmto dvěma příkladům domnívat, že “Dětem na startu“ 

prospívá jedenkrát týdně probíhající všestranný pohybový rozvoj i z hlediska nižšího indexu 

tělesné hmotnosti a nižší pravděpodobnosti vzniku civilizačních onemocnění. Tuto 

informaci nám v řízeném rozhovoru potvrzuje i vedoucí projektu Jitka Literová, která má 

tyto výsledky podložené pomocí měření složení těla v rámci testování dětí z projektu “Děti 

na stratu“. 

V rámci řízeného rozhovoru se samotnou vedoucí tohoto projektu paní Jitkou Literovou, 

která má vlastní zkušenosti z Kladenska a jeho okolí, nám bylo potvrzeno, že se jedinci 

navštěvující projekt “Děti na startu“ zlepšují. Pravidelně příchozí dětí byly opakovaně 

podrobeny fyzickým testům, kde se pozitivní změny projevily. V Kladně funguje spolupráce 

s několika sportovními kluby, které mají velký zájem o děti navštěvující projekt “Děti na 

startu“. Například z tenisového prostředí získala paní Literová informace od trenérů, že není 

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

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

jedince. 

K lepšímu vyhodnocování výsledků této věkové skupiny by určitě prospělo obohatit 

standardizované testy o věkové kategorie, kdy děti nastupují do mateřské školy, tedy i pro 

předškolní věk či upravit testy tak, aby to bylo z biologického hlediska možné i pro mladší 

než šestileté jedince. 

Dále se dle našeho názoru ve výsledcích projevilo, že testy byly normovány již v letech 

1995. Dovolíme si proto napsat, že před téměř dvaceti pěti lety i dětská populace dosahovala 

jiných výsledků. Z tohoto důvodu by bylo přínosné provést na toto téma znovu rozsáhlejší 

výzkum a aktualizovat tak populační normy.  

Na závěr této části bychom chtěli podotknout, že studií a závěrečných prací pro porovnání 

s námi provedeným výzkumem jsme nenalezli mnoho. S tímto problémem jsme se 
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nesetkávali z důvodu nesouladu tématu, ale kvůli absenci těchto materiálů pro děti ve věku 

6 a 7 let.   

5 Závěr 

V této bakalářské práci jsme si dali za cíl vyhodnotit úroveň jednotlivých pohybových 

schopností a základních somatometrických ukazatelů u dětí v projektu ‘‘Děti na startu‘‘.  

Práci jsme rozdělili do dvou částí. Nejprve jsme teoretickou část zpracovali formou literární 

rešerše, jež se týkala námi zadaného tématu. Věnovali jsme se v ní jednotlivým pohybovým 

schopnostem, konkrétněji pak motorice předškolního a mladšího školního věku, také tělesné 

zdatnosti, somatometrickým ukazatelům, představili jsme projekt “Děti na startu“ a základní 

testové baterie. V druhé, praktické části graficky zpracováváme výsledky jednotlivých 

testovaných pohybových schopností u 25členného souboru dětí ve věku 6-9 let. Z původního 

celku 35 jedinců jsme ty nejmladší ve věku 4-5 let museli z této části vyřadit, vzhledem 

k věkové kategorii, pro níž neexistují standardizované normy unifittestu, který byl využit 

pro 4 z pěti testovaných pohybových schopností. 

Námi předpokládané hypotézy byly potvrzeny v poměru 3:2. První hypotéza, jež říkala, že 

50 % testovaných dětí by mělo mít průměrné a lepší hodnoty ve skoku dalekém z místa (T1) 

nám nevyšla jako pravdivá.  

Naopak za úspěšnou můžeme považovat a dovolujeme si proto tvrdit, že děti účastnící se 

projetu “Děti na startu“ měly ve 20 % nadprůměrné a lepší výsledky v testu leh-sedu 

opakovaně po dobu 60 sekund (test T2). 

Také sedmdesát procent dětí dosáhlo průměrných a lepších výsledků v testu pohyblivosti – 

námi modifikovaném testu hlubokého předklonu a potvrdilo nám tak třetí hypotézu.  

Dále nemůžeme tvrdit, že test vytrvalosti měly všechny děti hodnoceny nejlépe 

nadprůměrně, jelikož jedna z dívek dosáhla výrazně nadprůměrného výkonu.  

Dle výpočtu BMI (indexu tělesné hmotnosti) jsme nediagnostikovali nikomu z dětí středně 

vysokou a horší obezitu. 

Domníváme se, že naše práce by mohla dobře posloužit trenérům i pedagogům, jelikož jsou 

v této práci představeny, podrobně popsány i vyobrazeny testy pohybových schopností a 

somatometrických ukazatelů, které by se daly využít i pro jiné sportovní zaměření.  
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Rádi bychom v závěru práce upozornili, že při celkovém zhodnocení všech výsledků 

testovaného souboru bylo zjištěno, že průměrných a lepších výsledků mohou dosáhnout i 

děti, které se nevěnují výkonnostnímu sportu.  
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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: .................................... 
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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)  

 


