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Abstrakt 

  

Bakalářská práce je zaměřena na prokázání zhoršující se úrovně tělesné zdatnosti 

nárůstem obsahu tuku v těle u dětí v předškolním věku. Obě tyto negativní změny jsou u dětí 

považovány za reakci na měnící se způsob života se snižováním pohybové aktivity. Tato 

zhoršená situace se projevuje zvýšeným výskytem obezity. Výzkum probíhal od dubna 2017 

do července 2017 a bylo do něj zahrnuto 176 dětí (87 chlapců a 89 dívek) z mateřských škol 

ve věkovém rozpětí 4 – 6 let.  

První metodou bylo zjišťováno množství podkožního tuku v těle prostřednictvím měření 

kožních řas. U dětí byla měřena kožní řasa tricipitální (nad m. triceps brachii) a kožní řasa 

subscapulární (řasa nad lopatkou).  

Druhou metodou bylo provedení motorických testů. Běh na 20 metrů charakterizuje 

rychlostní schopnosti dítěte. Skok do dálky charakterizuje explozivní sílu dolních končetin, 

koordinaci a obratnost. Hod míčkem do dálky nám testuje explozivní sílu horních končetin 

spojenou s obratností a koordinací.  

Závěrem bylo u dětí zjištěno procento podkožního tuku metodou odhadu podílu tukové 

složky podle Slaughtera. Porovnání dlouhodobých změn bylo provedeno s dalšími dvěma 

studiemi, a to studií z roku 1977 (Pařízková, 1977) a studií z roku 2010 (Dvořáková, 

Baboučková, Justián, 2010). Výsledky našeho výzkumu nám prokázaly signifikantně zhoršující 

se motorickou úroveň dětí, vyjma rychlostních schopností. Intersexuální rozdíly jsou 

ve prospěch chlapců. Jedinou výjimku tvořily čtyřleté dívky v běhu na 20 metrů a skoku 

do dálky z místa, to znamená, že pouze v těchto dvou kategoriích dosahují dívky lepších 

výsledků než chlapci. Potvrdilo se, že dívky budou mít vyšší hodnoty měření dvou kožních řas 

než chlapci, a to proto, že u žen je z fyziologického hlediska dán vyšší podíl tuku v těle. Potvrdil 

se masivní nárůst procenta podkožního tuku v porovnání s předchozími studiemi z roku 

1977 (Pařízková) a z roku 2010 (Dvořáková, Baboučková, Justián, 2010). Pětileté dívky v roce 

2017 měly přibližně dvakrát více procent podkožního tuku (14,311 %) než šestiletí chlapci 

v roce 1977 (7,69%). 

 

Klíčová slova: děti předškolního věku, motorické schopnosti, adipozita, tloušťka kožních 

řas  



 

 

Abstract 

 

The bachelor thesis is focused on proving the close relationship between worsening 

physical condition among preschool children and the growth of their body fat. These two 

changes are considered to be the result of the modern way of life with the lack of physical 

activity. The fact that the situation has worsened can be seen in the increasing prevalence of 

obesity among children. The survey for the bachelor thesis took place in 2017 April until July 

among 176 4- to 6-year-old children (87 boys and 89 girls) who were attending kindergarten. 

The first technique used was to gauge subcutaneous fat by measuring skinfold thickness. In the 

case of children, the skinfold at the triceps (above m. triceps brachii) and the subscapular 

skinfold (above the shoulder blade). The second technique involved motoric testing. 20-meter 

run characterizes the speed skills of children. The long jump defines the explosive strength of 

lower limbs, coordination, and nimbleness. Ball throw helps to test the level of explosive 

strength of upper limb connected with nimbleness and coordination. In the end, we used the 

Slaughter skinfold-thickness method to gauge the percentage of subcutaneous fat. We 

compared the long-term changes with the two surveys (Pařízková, 1977) and (Dvořáková, 

Baboučková, Justián, 2010). Our findings show the significant decrease in the motoric skills of 

children except for speed skills. Intersexual differences are in favor of boys. The only exception 

here was girls aged 4. These girls compared to boys had better results in the 20-meter run and 

the long jump. The research confirmed that two skinfolds thickness was significantly higher in 

girls. This parameter is also given by physiological factors. The increasing growth of 

subcutaneous fat was confirmed as well in comparison with the preceding surveys from 1977 

(Pařízková) and 2010 (Dvořáková, Baboučková, Justián). 5-year-old girls had approximately 

twice as much subcutaneous fat in 2017 (14,311%) as 6-year-old boys in 1977 (7,69%). 

 

Keywords: preschool children, motoric skills, adipocyte, skinfold thicknes
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1 ÚVOD 

Je všeobecně známo, že u dětí v předškolním věku dochází ke snižování úrovně 

pohybových schopností a dovedností a ke zvyšování adipozity, tedy obsahu tuku v těle. 

Všechny tyto negativní změny jsou u dětí považovány za reakci na měnící se způsob života, 

kdy dochází ke snižování pohybové aktivity. Předškolní věk, který trvá přibližně od tří do šesti 

let, je z hlediska vývinu motoriky velmi významným životním obdobím. Je důležité, aby byl 

dítěti zajištěn dostatek prostoru pro aktivní pohyb, jak spontánní, tak i řízený. Pro děti 

v předškolním věku jsou nejlepší různé druhy pohybových aktivit, kterými dítě upevňuje vztah 

k pohybu a sportu všeobecně, zároveň se rozvíjí celková koordinace a automatizace pohybů 

(Dvořáková, 2009). Dnešní generace dětí má ve svém okolí velké množství technických 

podnětů, které si velmi brzy a lehce osvojí. Bohužel i vzhledem k tomuto faktu jsou dnešní děti 

velmi pasivní a nečinné. Tato zhoršená situace se projevuje zvýšeným výskytem obezity. 

V předškolním období je ideální možnost aktivovat u dítěte pozitivní “lásku“ k pohybovým 

činnostem a podporovat tak psychický, kognitivní, ale také sociální rozvoj dítěte. 

V souvislosti se záznamy o tělesném a psychickém růstu a vývoji dítěte v předškolním 

věku byl v oblasti tělesné výchovy specifikován a jasně určen rámcový obsah činností, které 

náleží dětskému věku, a jejichž prostřednictvím je ovlivňován především tělesný a pohybový 

rozvoj dítěte. Mezi tyto činnosti zejména patří lokomoční, nelokomoční a manipulační 

dovednosti (Dvořáková, 2002).  

Obsah této bakalářské práce je proto zaměřen na danou problematiku. Na zhoršující 

se situaci poukazuje nejen formou teorie, ale především empirickým výzkumem, který byl 

prováděn v mateřských školách ve Veselí nad Moravou, Mateřské škole Chabařovická 

a Mateřské škole Mezivrší u 176 dětí ve věku 4–6 let. Děti byly testovány formou tří 

standardizovaných testů a bylo jim kaliperem měřeno procento podkožního tuku. 

Výzkum by měl poukázat na závažnost situace. A po seznámení s danými výsledky dále 

vhodným způsobem motivovat děti, rodiče i učitelky v mateřských školách k rozvíjení 

pozitivního vztahu dětí k všeobecné sportovní aktivitě a pohybu obecně. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této kapitole jsou popsána jednotlivá témata z teoretického hlediska. Uvedené 

informace jsou převzaty z odborných publikací řady autorů. Tato témata na sebe navazují a jako 

celek podrobně popisují úroveň motorických schopností u dětí v předškolním věku a jejich 

úroveň adipozity. 

2.1 Prenatální vývoj dítěte 

Prenatální období představuje vývoj jedince od oplození vajíčka až po narození dítěte. 

Je dlouhé devět kalendářních měsíců. V prenatálním období se vytvářejí potřebné předpoklady 

pro budoucí samotný život plodu. Nenarozené dítě není pasivním objektem, který by nic 

nevnímal, nepociťoval a nijak se sám neprojevoval (Zacharová, Šimíčková-Čížková, 2011). 

Pohyb matky v těhotenství má pozitivní vliv na vývoj plodu. Matka a plod jsou úzce 

spolu spjaty hlavně díky výživě a krevnímu řečišti. Látky, které se při pohybové činnosti matky 

vyplavují, působí také na plod. Pohybová aktivita matky stimuluje spontánní pohybovou 

aktivitu nenarozeného dítěte (Musálek, 2017). 

Studie z birminghamské porodnice z roku 1977 porovnávala skupinu žen, jež se během 

prenatálního vývoje plodu pohybovaly, se skupinou žen, které pohybovou aktivitu během 

těhotenství nepraktikovaly. Výsledky ukázaly, že u žen, které se pohybovaly, trval porod 

mnohem kratší dobu, ženy měly výrazně menší spotřebu analgetik a u jejich dětí byl 

prokazatelně nižší výskyt abnormální srdeční frekvence. Výzkum došel k přesvědčivému 

závěru, že pohyb během prenatálního vývoje dítěte bychom měli minimálně podporovat 

(Balaskas, 2010, s. 29).  

Musálek (2017) v pořadu Sama doma uvedl: „Maminky trpí problémy v oblasti bederní 

páteře, takže cvičení aerobního charakteru (chůze, plavání, rotoped aj.), ale také zpevňovacího 

charakteru (vzpory, podpory aj.) mohou mít pozitivní dopad na zdravotní aspekty matky 

a rozvoj nenarozeného dítěte. Ovšem přemíra pohybu může být také škodlivá, vede k hypoxii. 

Děti, které se narodily maminkám, praktikujícím přespříliš pohybové aktivity, mohou být 

ohrožené neurologickými poruchami např. syndromem hyperaktivity, vývojovou poruchou 

koordinace a jinými.“  

Hudáková a Kopáčiková (2014) uvádí tyto těhotenské změny, které lze ovlivnit 

cvičením. Patří sem:  

 posílení břišních svalů 

 posílení prsních svalů 
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 posílení a vědomé uvolnění pánevního dna 

 vytvoření návyku správného držení těla 

 udržení, případně zvýšení vitální kapacity plic 

 podpoření střevní peristaltiky 

 zabránění zácpy 

 zabránění vzniku křečových žil 

Během těhotenství je důležitý i aktivní odpočinek. Únava zintenzivňuje bolesti a může 

končit až vyčerpáním rodičky. Pokud žena zůstane při porodu co nejvíce uvolněná, může svou 

energii soustředit do dělohy, aby odvedla svou práci co nejefektivněji (Forsstrom, 1996). 

2.2 Rané dětství dítěte 

Rané dětství dítěte zahrnuje tři období, mezi něž patří období novorozenecké, období 

kojenecké a období batolecí.  

Novorozenecké období je různě dlouhé, uvádí se, že trvá od jednoho až po šest týdnů. 

Dítě je spíše uzavřenější samo do sebe, poznává svoje vlastní tělo, podněty z blízkého okolí, 

stabilizují se jeho primární funkce a dominantní činností je spánek. Nutno dodat, že je závislé 

na péči dospělých. 

Následuje období kojenecké, ve kterém dítě musí zvládnout nejrapidnější rozvoj 

schopností a dovedností v celém jeho nadcházejícím životě. Rozvoj jemné a hrubé motoriky je 

v prvních letech života dítěte nezbytný pro bezproblémový vývoj dalších kognitivních funkcí. 

Každý motorický vývoj dítěte z hlediska motoriky je jedinečný a ničím nenapodobitelný. 

Ovšem jsou zde vývojové zákonitosti, které jsou zachované. Uvádí je Šulová (2010): 

 směr kefalokaudální – od hlavy k chodidlům, dítě nejprve zvedá hlavičku, v sedu 

narovnává krční páteř a až poté bederní páteř 

 směr proximodistální – od centra těla k periferii, dítě se nejprve učí ovládat hlavu 

a krk a až poté se učí uchopovat předměty 

Obrovským motorickým pokrokem v kojeneckém období je uvolnění ručiček, které do té 

doby mělo dítě sevřené. Po devátém měsíci se u dítěte začíná rozvíjet jemná motorika. 

Od uchopování drobných předmětů, lezení po čtyřech, které je významné pro rozšíření obzoru 

dítěte až po období kolem prvního roku, v němž už dítě zvládá první samostatný krok. 

(Matějček, 2005). Prvními narozeninami končí kojenecké období a začíná batolecí období.  
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Batolecí období představuje období od prvního roku dítěte a končí třetím rokem dítěte. 

Je to období, které je charakteristické výrazným motorickým rozvojem. Za první rok života 

vyroste dítě v průměru o polovinu své porodní délky, to znamená o 25 cm. Na začátku 

batolecího období dítě průměrně váží 10 kg (Machová, 2002). Po prvním roce dítěte se tempo 

tělesného růstu zpomaluje, neustále se osifikuje kostra, kosterní svalstvo je více a více 

zpevňováno a končetiny, ty se prodlužují, s čímž souvisí měnící se poměr hlavy a končetin. 

V porovnání s kojeneckým obdobím dochází k velkému progresu v podobě uvolňování 

úchopu. Batole předmět vrhá cíleně, záměrně a s větší přesností. 

2.3 Předškolní věk dítěte 

Jedná se o období, které je většinou chápáno od čtvrtého do šestého roku života dítěte. 

Ovšem mnozí odborníci posouvají spodní hranici a předškolní věk chápou jako období 

od třetího do šestého roku, viz Příhoda (1974), pro kterého předškolní věk začíná třetím rokem 

dítěte neboli koncem batolecího období, a končí šestým rokem dítěte. Wedlichová (2010) 

dokonce označuje, že předškolní věk v širším slova smyslu zahrnuje celé období od narození 

do nástupu dítěte do školy. Toto tvrzení kopíruje systém v zahraničních zemích, konkrétně 

ve Španělsku. Agut, Ull &Minuet (2014) uvádějí, že ve Španělsku je předškolní vzdělávání 

dítěte rozděleno do dvou cyklů, a to do 0-3 a 3-6 let. V prvním cyklu se vzdělávání účastní 

zhruba 30 % dětí, ovšem ve druhém cyklu je účast 95 %. Naopak v Německu je předškolní 

vzdělávání podobné tomu v České republice. Jesle (Kinderkrippe) jsou pro děti od narození 

do 3 let. Na tyto zařízení je přihlíženo spíše jako pečovatelské centrum, které poskytuje pouze 

dohled nad dětmi. Dále dítě navštěvuje Kindergarten (mateřská škola), a ta je určena pro děti 

od tří do šesti let. Oproti České republice je zde rozdíl v počtu dětí, které jsou v jedné třídě. 

V České republice podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání může 

třída obsahovat až 28 dětí. V Německu je maximální počet stanoven na 25 dětí.
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Tabulka 1 Věková období ontogeneze motoriky dle Příhody (1974) 

 

Předškolní věk dítěte je období, které je velmi citlivé a dítě výrazně podléhá vlivu svého 

okolí. Jedná se o velmi důležitou část lidského života. Tělo prochází mnoha změnami, které 

nejsou vždy synchronní (Pařízková, Dvořáková, Baboulková, 2012). Období předškolní 

je nejzajímavější etapou vývoje lidského jedince a zároveň je to období, na které si v dospělosti 

vzpomínáme, ke kterému se vracíme a ohlížíme se za ním, které zanechává v naší paměti již 

mnohé poznatky (Lisá, Kňourková, 1986). Toto tvrzení potvrzuje i Bacus (2004), ten uvádí, 

že dítě již ve třech letech je svým způsobem osobnost, má svou vlastní minulost, poznatky 

a zkušenosti, které prožilo v dosavadním životě. Okruh jeho zájmů se však stále soustředí 

především na ně samotné. Během následujících let předškolního věku začíná chodit do školy 

a plynule se otevírá okolnímu světu. 

V tomto období dítěte se proměňuje tělesná konstituce. Baculatost se mění ve štíhlost, 

dochází k pokračování nerovnoměrného růstu končetin, trupu a hlavy. Za nejtypičtější 

kritérium tělesného vývinu se nejčastěji považují hodnoty výšky a hmotnosti dítěte 

(Junger, 2000). V předškolním věku se začínají měnit tělesné proporce a oproti dřívějšímu 

období má dítě vytáhlejší, štíhlejší trup a prodlužují se horní a dolní končetiny 

(Riegerová, Přidalová, Ulbrichová, 2006; Pařízková, Dvořáková, Baboulková, 2012). 
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Důležité je si uvědomit a brát v potaz, že konec předškolního období není určen 

samotným fyzickým věkem, ale sociální úrovní dítěte. To znamená nástupem dítěte do základní 

školy. K tomu, aby dítě mohlo bez větších problémů a snadněji nastoupit do první třídy základní 

školy, je důležitá příprava nejen v mateřské škole, ale také příprava rodičů. 
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2.4 Somatický vývoj dítěte 

Rozsáhlá měření růstu a motorické výkonnosti českých dětí byla realizována opakovaně 

v 70. letech minulého století (1972 a 1977) pod vedením komise pro předškolní tělesnou 

výchovu Vědeckometodické rady Českého výboru Československého svazu tělesné výchovy 

a za pomoci okresních metodiček této organizace. V roce 1972 se pozornost soustředila pouze 

na předškolní děti, tedy šestileté, v roce 1977 bylo změřeno již 3297 českých a moravských dětí 

a více než 800 dětí Středoslovenského kraje starších čtyř let. Zároveň byla zjišťována celá řada 

dalších údajů, např. úroveň držení těla, nemocnost dětí a jejich pohybová a sportovní aktivita 

mimo mateřskou školu v rodině a sportovních organizacích. (Pařízková, Berdychová 

a kol., 1981). Další měření z roku 1989 již nebylo zpracováno z důvodů politických změn. 

V letech 1991 a 2001 pokračovalo pravidelné sledování růstu v celostátním antropologickém 

výzkumu, ale měření motorických výkonů je realizován pouze v dílčích pracích s malým 

počtem dětí (Dvořáková & Baboučková, 2014). 

2.4.1 Tělesná zralost 

Děti ve stejném věku se mohou více, ale i méně lišit ve fyzické vyspělosti, v kognitivních 

předpokladech a hlavně obecně v tělesné zralosti. Tělesná vyspělost, myslí se zde výška a váha, 

není prvořadým ukazatelem tělesné zralosti (Bednářová, Šmardová, 2015). Ovšem právě 

tělesná výška a hmotnost bohužel patří k nejjednodušším a nejčastějším ukazatelům vyspělosti 

dítěte (Langmeier, Krejčířová, 2006). Podle Machové (2002) při hodnocení tělesného vývoje 

je prvořadé, zda již proběhla první přeměna postavy. Z historického hlediska bylo poukazováno 

na souvislost mezi školní zralostí a dosažením stupně tělesného vývoje školního dítěte. 

K posouzení tělesné zralosti využíváme tzv. filipínskou míru – kdy je za zralé dítě považováno 

to, které dosáhne pravou rukou přes temeno hlavy na levé ucho (levý boltec). 
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Obrázek 1 Filipínská míra – 1. dítě před první proměnou postavy nedosáhne přes temeno 

hlavy k protilehlému uchu, 2. dítě po dokončení první proměny postavy, jehož ruka dosahuje 

přes temeno hlavy na ušní boltec (upraveno podle Riegerová, Přidalová, & Ulbrichová, 2006) 

K posuzování kognitivní zralosti je nejznámějším a nejspíše i nejčastěji používaným 

Kernův-Jiráskův test školní zralosti. Tento test obsahuje tři úkoly, a to obkreslení obrazce 

vytvořeného z puntíků, napodobení psacího písma a kresbu mužské postavy. Ovšem proti 

posuzování školní zralosti na základě testů byly vznášeny námitky. Školní zralost dítěte závisí 

i na dalších schopnostech, například na jeho řeči, paměti, znalostech získaných v předškolním 

věku aj. Konečné rozhodnutí o tom, zda dítě je tělesně zralé pro vstup do základní školy, 

by mělo být v ojedinělých případech podloženo také psychologickým vyšetřením všech dílčích 

složek mentální výbavy dítěte (Langmeier, Krejčířová, 2006). 

2.4.2 Dlouhodobé změny růstu 

Podle výsledků 6. celostátního antropologického výzkumu dochází nejen k postupnému 

zvyšování postavy, ale i k urychlení celého tělesného vývoje v rozmezí od 2,5 let do dospělosti. 

Ukončení tělesného růstu u chlapců bylo před sto lety ve 21 až 22 letech, v současné době 

je to dříve než v 18 letech. U dívek je růst ukončen vždy dříve než u chlapců, v současnosti 

to je okolo 17. roku. Pro zajímavost Matiegka (1927) uvádí, že osmnáctiletí chlapci dosahují 

nyní průměrné tělesné výšky 180,1 cm, což znamená zvýšení dospělé tělesné výšky oproti roku 

1895 o 12 cm, Průměrná výška osmnáctiletých dívek je 167,2 cm, což je o 10 cm více než 

v roce 1895. Tento vývoj je v souladu s výsledky získanými v dalších evropských zemích 

(Susanne, Bodzsár, 1998; Ulijaszek, 1998). V posledních letech však také dochází 

ke zpomalování trendu zvyšování postavy, zejména u dívek. To znamená, že dříve docházelo 

ke zvyšování postavy strměji, než je tomu nyní. I tento trend odpovídá zjištěním v mnoha 

vyspělých zemích (Susanne, Bodzsár, 1998, Cole 2003). Právě zpomalování pozitivního 
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sekulárního trendu tělesné výšky může znamenat, že genetický potenciál byl v tomto směru již 

vyčerpán nebo dochází k negativním změnám vnějšího prostředí.  

Přiložené obrázky 15 a 16 nám na grafech jen potvrzují již výše napsané, a to postupné 

zvyšování průměrné tělesné výšky české dětské populace. Největší rozdíl je zaznamenán u 

15letých chlapců, kdy se tělesná výška změnila za posledních 200 let o 30 cm. Tento rozdíl je 

dán jednak zvyšováním tělesné výšky celé populace ve všech věkových skupinách, ale rovněž 

postupným posunem období zrychleného pubertálního růstu do nižších věkových kategorií. U 

dívek jsou zaznamenány obdobné trendy jako u chlapců. Oproti chlapcům s patřičným časovým 

posunem do mladších věkových kategorií, avšak veškeré změny jsou méně výrazné. Přehledně 

znázorněno grafem na obrázku č. 15 a 16 umístěno v příloze této bakalářské práce. 

2.4.3 Tělesné rozměry dětí ve věku 0-6 let 

 Ontogenetický vývoj jedince v dětském věku citlivě reaguje na měnící se podmínky 

prostředí a je ukazatelem zdraví dítěte. Vedle celostátních antropologických výzkumů 

(např. Lhotská a kol., 1993; Bláha a kol., 2005) zaměřených na zjišťování základních tělesných 

rozměrů dětí od narození do 18 let a souborných studií růstu zaměřených jen na určité věkové 

kategorie se ukázaly důležitými také podrobnější údaje o vývoji a růstu nejmladší generace 

(Bláha a kol., 1999; Bláha a kol., 1990; Hajniš a kol., 1989; Krásničanová, 1989). 

Cílem této studie, která byla součástí 6. celostátního antropologického výzkumu dětí 

a mládeže České republiky 2001, bylo zhodnotit tělesný vývoj a růst současné nejmladší 

populace dětí České republiky. Soubor obsahuje antropomotorické údaje 7961 dětí ve věku 

od narození do 6 let. Z toho dětí v předškolním věku, to znamená od 4 do 6 let, je 3620. 
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Tabulka 2 Počet testovaných během 6. CAV (2001) 

1 

Analýza dat z historie nám ukázala zcela evidentní trend zvyšování tělesné výšky 

ve všech věkových skupinách populace. S tím souvisí i trend zrychlování tělesného vývoje 

jedince. Zpomalování sekulárního trendu tělesné výšky v posledním desetiletí vede k zamyšlení 

a k úvahám o jeho příčinách. 

V tabulkách 3 a 4 těchto výzkumů je důležité si všimnout minimálních rozdílů mezi 

tělesnou výškou chlapců a dívek. Během 6. celostátního antropologického výzkumu dětí a 

mládeže v roce 2001 bylo odměřeno celkem 1861 chlapců v předškolním věku 4–6 let. Dívek 

ve věku 4-6 let bylo odměřeno o něco méně, a to 1759. Na tak velkém vzorku dětí jsou rozdíly 

tělesné výšky minimální. U čtyřletých dětí je průměrný rozdíl 0,7 cm ve prospěch chlapců. U 

pětiletých dětí je průměrný rozdíl také 0,7 cm ve prospěch chlapců. Největší změna u dětí ve 

                                                
1 # v tabulce 2 označuje věkovou kategorii, v níž počet dětí je menší než 30 (N < 30) 
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věku 4-6 let je jejich rychlost růstu. Čtyřletí chlapci za rok života vyrostou v průměru o 6,7 cm, 

dívky dokonce v průměru o 6,8 cm. 

Tabulka 3 Tělesná výška chlapců - 6. CAV (2001) 

 

Tabulka 4 Tělesná výška dívek - 6. CAV (2001) 

 

 Následující dvě tabulky 5 a 6 nám porovnávají hmotnost dětí v předškolním věku 4-6 let. 

Data byla získána z 6. celostátního antropologického výzkumu dětí a mládeže v roce 2001. 

Opět můžeme zpozorovat, že rozdíly v hmotnosti u chlapců a dívek ve věku 4-6 let jsou 

minimální. U čtyřletých dětí je průměrný rozdíl 0,3 kg ve prospěch chlapců. U pětiletých dětí 

je průměrných rozdíl opět 0,3 kg ve prospěch chlapců. Zajímavým ukazatelem je rozdíl 

hmotnosti u čtyřletých a pětiletých. Čtyřleté dítě, chlapec i dívka, v průměru za jeden rok 

přibere 2,3 kg, což je jeho dosavadní největší změna v hmotnosti.  
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Tabulka 5 Hmotnost chlapců - 6. CAV (2001) 

 

Tabulka 6 Hmotnost dívek - 6. CAV (2001) 

2 

                                                
2 # v tabulce 5 a 6 označuje věkovou kategorii, v níž počet dětí je menší než 30 (N < 30) 
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Dosavadní tradice antropologických výzkumů dětí a mládeže v České republice 

je ve světě jedinečná. Výsledky sběru dat z těchto výzkumů dávají možnost analýzy vývoje 

tělesných parametrů nejen dětí, ale i dospívajících. 

Hlavním výsledkem těchto výzkumů je obnovení růstových grafů, které jsou v nejnižším 

věku nepostradatelnou pomůckou při posuzování přiměřeného a optimálního růstu v souvislosti 

se způsobem a typem výživy. Ve vyšším předškolním věku slouží grafy i nadále pro posouzení 

přiměřeného růstu a umožňují tak rozeznat případné vážné poruchy a onemocnění. 

V posledních letech jsou právě grafy velice přehlednou pomůckou při diagnostice nadměrné 

hmotnosti nebo obezity sledovaného jedince.  
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2.5 Motorický vývoj dítěte 

Motorika, jinými slovy hybnost, je souhrn všech tělesných pohybů dítěte (Dovalil, 1986). 

Formuje se od narození až po začátek prepubescence a její interindividuální variabilita je malá 

(Riegerová, Přidalová, Ulbrichová, 2006). Získání základních motorických dovedností 

a následně podporování zdravého růstu a vývoje je jedním z hlavních cílů předškolního 

vzdělávání v České republice (Výzkumný pedagogický ústav v Praze, 2004). 

Předškolní věk je nazýván zlatým věkem motoriky. Jedná se o životní periodu vysokého 

stupně spontánní fyzické aktivity a radosti z pohybu (Pařízková, Dvořáková, 

Baboulková, 2012). Spontánní aktivita by měla být tou hlavní aktivitou během dne. 

To potvrzuje i Dvořáková (2007), která tvrdí, že denní potřeba smíšeného pohybu u dětí 

v předškolním věku by měla být cca. 7 hodin, z toho výše zmiňovaná spontánní aktivita by měla 

zabrat 4,5 hodiny. Je pochopitelné, že s rostoucím věkem tyto hodnoty klesají (Dvořáková, 

2007; Kučera, Kolář, Dylevský, 2011). S tím souvisí negativní funkční a motorické změny 

promítající se v nárůstu adipozity. 

Na rozvoji motoriky dítěte se kromě psychiky, která ji přímo podmiňuje, podílí podle 

Kučery (1985) ještě tyto faktory: 

 prostředí, ve kterém se dítě vyvíjí 

 růst a vývin organismu 

 výchova, rodina a kolektiv 

 pohybová aktivita (spontánní a řízená) 

Nepřímo se na rozvoji motoriky podílí: 

 nemocnost dítěte 

 úrazovost (náchylnost ke zranění) 

 výživa 

V předškolním věku si dítě osvojuje značné množství pohybových dovedností. Jde 

vlastně o reproduktivní motorické učení založené na napodobování vzorů (Junger, 2000). 

Je všeobecně známo, že motorický vývoj probíhá nerovnoměrně. Existují období, které 

je pro osvojování a rozvíjení určitých motorických dovedností příznivější. Toto období 

se nazývá senzitivní období. Vývoj základní lokomoce dítěte v předškolním věku můžeme 

považovat již za dokončený. Výsledky několika studií ukázaly, že přiměřená úroveň základních 

motorických dovedností významně koreluje s vyšší úrovní fyzické aktivity 

(Barnett, van Beurden, Morgan, Brooks & Beard, 2009, Okely, Booth & Patterson, 2001). 

V závěru předškolního věku jsou u dítěte vytvořeny předpoklady pro zvládnutí kombinovaných 
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činností. Hardy, et al., (2009) potvrzují, že by v šesti letech mělo dosáhnout základní úrovně 

motorických schopností. V šesti a půl letech by dítě mělo dosáhnout dospělého stupně 

motorických schopností (Gallahue et al., 2011). Ovšem toto věkové období by mělo sloužit 

k formování vztahu dítěte k pohybové činnosti všeobecného charakteru (Junger, Belej, 2000). 

Motorický vývoj dítěte v předškolním věku probíhá spontánně, tedy neřízeně. Dítě 

je ovlivňováno velkým množstvím vnějších faktorů, které na dítě působí jednak v malé, 

ale i velké míře. Základem organizace a provedení pohybu je postura a svalový tonus. Postura, 

jak ji definuje Kolář (2013), je aktivní držení pohybových segmentů těla proti působení zevních 

sil. Postura dovoluje dítěti provést sed, stoj, uvolnit motoriku pletence ramenního a celkově 

výrazně ovládá tělo (Satrapová, 2009). Fyzická aktivita byla identifikována jako jedna 

z klíčových faktorů pro řešení dětské obezity (Institute of Medicine Washington, 2011, Institute 

Washington 2017, Reilly JJ, Armstrong J, Dorosty AR, et. al, 2005). Rozmanitá pohybová 

aktivita pomáhá malým dětem k udržování zdravé hmotnosti (Janz KF, Levy SM, Burns TL, 

Torner JC, Willing MC, Warren JJ, 2002). Ovšem mnoho dětí v předškolním věku je 

nedostatečně pohybově aktivní (Hinkley T, Salmon J, Okely AD, Crawford D, 

Hesketh K, 2012). Několik studií zaměřených na hodnocení základních pohybových 

dovedností poukazují na špatnou nebo dokonce nedostatečnou úroveň motorických dovedností 

dětí v České republice, a to až u 13,2 % dětí. V Austrálii Hardy et al. (2009) prováděl šetření 

na 330 australských dětech ve věku čtyř let. Šetření prokázalo a zároveň i potvrdilo velmi 

nízkou úroveň základních motorických dovedností. Nízká úroveň základních motorických 

dovedností byla také zjištěna ve studii LeGear et. al. (2012). Zde bylo prováděno testování 

u 260 kanadských předškolních dětí a nízká hladina základních motorických dovedností byla 

zjištěna až u 24 % dětí. 

2.5.1 Motorická zdatnost zaměřená na pobyt v mateřské škole 

 Zdatnost je faktorem zdraví a je charakterizována jako schopnost vyrovnávat 

se s vnějšími vlivy (Corbin, Pangrazi, 1992; Bunc, 1993). Tělesná zdatnost charakterizuje 

schopnost vyrovnat se s nároky okolí v tělesné oblasti, na tom se podílí svaly, ale také vnitřní 

orgány, především plíce, srdce a cévy. Jako složky tělesné zdatnosti jsou proto uváděny 

(Thomas, Lee, Thomas, 1988; Hoople, 1995; Corbin, Pangrazzi 1992; Bunc, 1997): 

 aerobní zdatnost – založena na obecné vytrvalosti 

 svalová zdatnost – svalová síla, svalová vytrvalost 

 flexibilita 

 složení těla 
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Dvořáková (1994, 1995a, b, 1998) provedla několik výzkumných šetření u dětí 

předškolního věku před nástupem do školy. Její snahou bylo prohloubit informace o reakci dětí 

na běžecké vytrvalostní zatížení. Výsledky potvrzují, že šestileté děti překonávají relativně 

dlouhodobou zátěž bez větších problémů. Pokud děti nebyly omezovány, délka a trvání jejich 

běhu bez přerušení byla velmi individuální, u chlapců bylo dosaženo výsledků přes 

4000 m, u děvčat 2500 m. Určující zde byla psychika – volní vlastnosti a motivace k činnosti. 

U chlapců se již více projevila soutěživost. Za 12 minut (standardizovaný test) uběhnou 

šestileté děti průměrně 1700 m, za 6 minut průměrně 1000 m. Naměřené hodnoty srdeční 

frekvence u předškolních dětí ve všech běžeckých testech dokazují rychlou akceleraci a setrvání 

na relativně vysokých hodnotách SF. Průměrné hodnoty srdeční frekvence se u všech 

běžeckých testů pohybují mezi 180 až 210 tepy a minutu (Dvořáková, 1998). Výsledky 

potvrzují, že spontánní aktivita dětí je v podstatě stejného vytrvalostního charakteru s relativně 

vysokou intenzitou (Kučera, 1998). 

Tabulka 7 Průměrné klidové hodnoty srdeční frekvence (SF) podle Nelsona a spol., 1983, 

a cílové zóny SF dětí v závislosti na věku (podle Siegela, 1988). Převzato podle Hellera, 1996 

in Dvořáková 2000.. 

 věk SF klid Cílová zóna 

roky (min-1) 60–85 % SF max 

Dívky a chlapci 4 100 170-199 

 

2.6 Adipozita u dětí v předškolním věku 

Obezita se stává zejména v posledních letech závažným celospolečenským problémem, 

je natolik alarmující, že se ji zabývala Světová zdravotnická organizace na svém zasedání 

už v roce 1997 (Symposium WHO, 2000). Obezita je charakterizována zmnožením tuku 

v organismu. Tuková tkáň je největším endokrinním orgánem v těle a při jejím nadměrném 

zmnožení dochází k pozvolným, ale rozsáhlým metabolickým změnám. Klinický obraz 

komplikací dětské obezity zahrnuje obtíže a život omezující rizika respirační, gastrointestinální, 

neurologická, ortopedická, endokrinologická a v neposlední řadě rizika psychosociální. 

Nárůst nadváhy a obezity u mládeže i mladších dětí je dnes známou skutečností. Šetření 

ukázala, že zvyšování nadváhy během posledních 50 let rapidně roste (Fraňková, Pařízková, 

Malichová a kol., 2015). Obezita se tak vyskytuje ve stále dřívějším růstovém období, např. již 

v předškolním věku (Pařízková, 2007). Většina dosavadních studií, zejména zahraničních, 
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se zabývá až dětmi školního věku a jen málo studií se zabývá dětmi věku předškolního 

(Pařízková, 1998). A to i přes to, že předškolní věk je exponované období pro rozvoj budoucí 

obezity, dochází ke snižování věku adipozity rebound (AR) a narůstá tak riziko závažnosti 

komplikací obezity v pozdějším věku. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že zdraví dětí je 

klíčem ke zdraví celé dospělé populace (Pařízková & Lisá, 2007). 

Hlavní příčinu vidíme v nerovnováze mezi příjmem a výdejem energie, což znamená, 

že jedinec jí více, než skutečně potřebuje (Fraňková, Pařízková, Malichová a kol., 2015). Studie 

provedená na kvótním vzorku české populace v letech 2000 až 2001 potvrdila korelaci mezi 

časem stráveným u televize a výší BMI. Kvantitativní stanovení množství tuku v organismu 

je obtížné a není dostupné, proto posuzujeme nadváhu především podle hmotnostních indexů, 

nejčastěji právě zmíněný BMI. Body mass index (kg/výška v m²) se používá pro indikaci 

obezity u nesportující populace. Rozmezí normálu u mužů je zhruba 20 – 25 kg/m², 

u žen 19 – 24 kg/ m² (Grasgruber, Cacek, 2008). Z antropomotorického hlediska využíváme 

měření tloušťky kožních řas a vybraných tělesných obvodů. 

Prevalence obezity neustále narůstá nejenom u dospělé populace, ale i v dětském, 

konkrétně předškolním věku. Výskyt obezity dosahuje u dospělých ve většině evropských zemí 

i v USA 10 – 20%. Nadváhou (BMI > 25) trpí více než polovina dospělé populace. Dnes trpí 

obezitou celosvětově více než 42 miliónů dětí mladších 5 let (WHO, 2014). Ve Spojených 

státech je 11% dětí obézních a 14% dětí má nadváhu a je v budoucnosti obezitou ohroženo 

(Ramachandrappa S, Farooqi, 2011). Výskyt dětské nadváhy v ČR překonal nejpesimističtější 

předpoklady z 80. let minulého století. Za dvacet pět let došlo k dvojnásobnému nárůstu 

nadváhy v rámci celého populačního spektra. 

 

Obrázek 2 Výskyt nadváhy a obezity v ČR - Caterpllar Research (2013), SternMark 

(2011), CAV (1991) 
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Nadváhou v České republice trpí každé čtvrté dítě a obezitou každé sedmé dítě. 

V přiložených tabulkách 8 a 9 můžeme vidět výskyt obezity a nadváhy v procentech 

u dívek a u chlapců. U předškolních dívek se nadváha vyskytuje v 13,82 % a obezita v 8,36 %. 

U chlapců je výskyt nadváhy mírně vyšší, a to o 14 %. Ovšem výskyt obezity oproti dívkám 

v předškolním věku je o jedno procento nižší, tedy 7,36 %. 

Tabulka 8 Výskyt nadváhy a obezity u dívek v % - Caterpllar Research (2013) 

 

Tabulka 9 Výskyt nadváhy a obezity u chlapců v % - Caterpllar Research (2013) 

 

Pro nízkonákladovou léčbu dětské nadváhy a nezávažné obezity byl sestaven program 

„Dětské obezitologické poradny Butterfly Care“ – butterflycare sdetmiprotiobezite.cz. Program 

je určen pro předškolní a starší děti s nadváhou a nezávažnou obezitou. Při zajištěné spolupráci 

rodiny se klient zařazuje do osmistupňového terapeutického programu s měsíčními intervaly 

návštěv v léčebně preventivní tripartitě: lékař, dětská sestra, nutriční poradce. Odborným 

garantem poradny je spolupracující praktický lékař pro děti a dorost. Cílem terapie je vedení 

dítěte s nadváhou nebo nezávažnou obezitou a podchycení rodinné jednotky nejen v aktuálním 

čase, ale především do budoucna tak, aby její životní styl vedl k stagnaci obezity. Dětská 

obezitologie má oproti dospělé obezitologii obrovský potenciál významné efektivity, protože 

dítě je „neposkrvěno“ špatnými stravovacími návyky. Pohybové vzorce, které vedou k rozvoji 

obezity, nejsou u dětí fixovány a lze je při důslednosti zvrátit a vést správným směrem.  
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3 CÍLE, ÚKOLY A HYPOTÉZY PRÁCE 

3.1 Cíl práce 

 Cílem empirického výzkumu bylo určit a porovnat růstové a výkonové parametry 

současné populace předškolních dětí.  

3.2 Úkoly práce 

 Ke splnění cíle práce jsme si nejdříve vytyčili základní a postupné dílčí úkoly. Tyto dílčí 

úkoly na sebe navazovaly a jako celek jsme poté mohli provést závěrečné zhodnocení výsledků. 

Po důkladné analýze problémů jsme zvolili tyto dílčí úkoly: 

1. Zpracovat literaturu dostupných českých zdrojů o řešené problematice, prostudovat 

teorii k danému tématu. 

2. Zpracovat literaturu dostupných zahraničních zdrojů o řešené problematice, 

prostudovat teorii k danému tématu. 

3. Po potvrzení informovaného souhlasu od zákonného zástupce dítěte provést 

motorické testování a somatické měření v mateřských školách. 

4. Analýza naměřených hodnot z let 1977 a 2010. 

5. Porovnání výsledků z let 1977, 2010 a 2017. 

6. Vyvodit závěry a potvrdit či vyvrátit všeobecné názory na motorické schopnosti 

a úroveň adipozity u dětí v předškolním věku. 

3.3 Hypotézy  

Po důkladné analýze z publikací a dostupných zdrojů jsme stanovili následující hypotézy: 

1. Současné děti budou dosahovat horší úrovně motorických schopností než 

děti z výzkumů z let 1977 a 2010. 

2. Motorická výkonnost s věkem roste, to znamená, že pětileté děti dosahují lepších 

výsledků než čtyřleté děti, zároveň šestileté děti dosahují lepších výsledků než 

pětileté. 

3. Existují intersexuální rozdíly v motorické výkonnosti ve prospěch lepších výsledků 

chlapců, zejména v hodu míčkem do dálky z místa. 

4. U dívek bude při posledním měření v roce 2017 naměřeno vyšší procento tělesného 

tuku než u chlapců, a to proto, že u žen je z fyziologického hlediska dán vyšší podíl 

tuku v těle. 

5. V souvislosti s dlouhodobě probíhající změnou životního stylu došlo k nárůstu hodnot 

kožních řas v milimetrech u všech věkových skupin. 
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4 SOUBOR A METODY 

4.1 Soubor 

Testovány a měřeny byly všechny děti, které měly podepsaný informovaný souhlas 

od zákonného zástupce, a které chodí do mateřských škol, ve kterých se prováděl výzkum. 

Informovaný souhlas vysvětloval, proč je daný výzkum prováděn, co sleduje a jaká bude jeho  

praktická realizace. Studie probíhala od dubna 2017 do července 2017. V tomto výzkumu bylo 

celkem testováno 176 dětí ve věku 4-6 let. Chlapců bylo 87 a dívek 89. Rozdělení dětí do 

jednotlivých mateřských škol a počet chlapců a dívek můžeme vidět v tabulce 10. Děti byly 

rozděleny do dvou skupin dle pohlaví (chlapci, dívky) a do tří skupin dle věku (dle WHO 

(Weiner, Lourie, 1969) např. kategorie čtyřletých 4,00 – 4,99. 

Tabulka 10 Rozdělení dětí do MŠ + počet chlapců a dívek 

Rozdělení dětí do jednotlivých MŠ +  počet chlapců 
a dívek 

Název MŠ Počet dětí Chlapci Dívky 

MŠ Chabařovická 34 22 12 

MŠ Tyršova 77 42 35 

MŠ Milokošť 15 7 8 

MŠ Hutník 22 9 13 

MŠ Mezivrší 28 9 19 

Pro úplnost uvádíme počet dětí, které navštěvují mateřskou školu v Praze a počet dětí, 

které navštěvují mateřskou školu ve Veselí nad Moravou. K tomu mi posloužila tabulka 

(viz tabulka 11 která rozděluje děti podle místa, kde navštěvují mateřskou školu. Můžeme 

v ní vidět, že počet testovaných dětí ve Veselí nad Moravou je 114, z toho je 56 dívek 

a 58 chlapců. V Praze se kompletně podrobilo výzkumu 62 dětí, a to 31 dívek a 31 chlapců. 

Tabulka 11 Rozdělení dětí podle místa MŠ 

Rozdělení dětí podle místa MŠ 

Oblast Počet dětí Dívky Chlapci 

Veselí n. Mor. 114 56 58 

Praha 62 31 31 

 

Výzkum byl prováděn v těchto mateřských školách: 

 Mateřská škola Chabařovická 

 Mateřská škola Tyršova 

 Mateřská škola Milokošť 

 Mateřská škola Hutník 
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 Mateřská škola Mezivrší 

4.1.1 Mateřská škola Chabařovická 

Mateřská škola Praha 8, Chabařovická 2 je škola s celodenním zařízením pavilonového 

typu se šesti velkými třídami. Zřizovatelem školy je Městská část Praha 8. V průběhu výzkumu 

jsme zjistili, že každá třída je pojmenována podle barevných pastelek a má jiný interiér. Děti 

mají možnost velkého výběru hraček, didaktického a výtvarného materiálu pro hry a činnosti 

dětí tak, aby poskytly příležitost ke všem typům dětských her. Tato mateřská škola nabízí 

nejmodernější vybavení, např. interaktivní tabuli. Ideální možností pro tělesný rozvoj je 

zahrada. Prostory zahrady a její zařízení umožňují dětem rozmanité pohybové a další aktivity. 

Třídy jsou heterogenní, umístění dětí do tříd vychází z jejich potřeb a schopností. 

Do našeho výzkumu bylo z této mateřské školy zapojeno 34 dětí, což je druhý nejvyšší 

počet. Chlapců se zúčastnilo 24 a dívek 12. Přístup a chování paní ředitelky Bc. Simony 

Proškové bychom školskou matematikou ohodnotili na jedničku a zejména při organizačních 

povinnostech nám byla v maximální míře ochotna pomoci. Paní učitelky, kterým patří také 

velké poděkování, se do testování aktivně zapojovaly, a i ony velkou měrou přispěly 

k hladkému průběhu testování. 

4.1.2 Mateřská škola Tyršova 

Mateřská škola Tyršova je nyní pětitřídní s kapacitou 125 dětí. Tato škola dává přednost 

vytváření heterogenních tříd, tedy tříd smíšených a věnuje pozornost enviromentální výchově. 

Zabývá se projektem pro předškolní dětí – Dobrý start do školy. Dítě získává poznatky 

přirozenou cestou prožitkového učení a je chápáno jako spolutvůrce programu a jako 

rovnocenný partner dospělých. Mateřská škola Tyršova má dvě logopedické učebny, prostory 

pro Mateřské centrum pro matku a dítě, které využívají děti i ke cvičení. K areálu MŠ patří 

zahrada o rozloze 4 000 m². Na zahradě je možno provozovat aktivity, které slouží k realizaci 

přirozeného pohybu dítěte. 

V našem výzkumu bylo v této mateřské škole testováno 77 dětí, a to 42 chlapců a 35 

dívek. Motorické testy byly prováděny formou olympiády, která děti velmi zaujala a mohly 

naplno projevit svoji soutěživost. Poděkování patří celému pedagogickému sboru, bez kterého 

by testování nebylo možné zrealizovat. Zejména bych chtěl poděkovat statutární zástupkyni 

ředitelky paní Radce Sládečkové, s níž byly řešeny všechny organizační záležitosti.  
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4.1.3 Mateřská škola Milokošť 

Jedná se o nejnovější mateřskou školu, kde jsme měli možnost provést výzkum. Škola je 

v provozu od 2.1.2017. Vybavení školy je velmi moderní. V prvním patře se nachází velká 

prostorná třída, která je propojená s lehárnou a slouží také jako tělocvična a herna. Jedná 

se o jednotřídní mateřskou školu, a proto je kapacita maximálně 28 dětí. Součástí mateřské 

školy je také zahrada, kde děti mohou využívat hřiště, průlezky a další nejmodernější vybavení 

k rozvoji pohybových schopností a dovedností. Testováno bylo celkem 15 dětí, 7 chlapců a 8 

dívek.  

Osobně bychom chtěli velmi ocenit přístup Bc. Hany Šticové a Marcely Malíkové. Obě 

učitelky nám během celého testování pomáhaly s přípravou, průběhem a celkovou organizací 

testování. Hlavně jejich zásluhou proběhlo testování bez nejmenších problémů a kázeň i přístup 

dětí bychom ohodnotili na výbornou. 

4.1.4 Mateřská škola Hutník 

Z hlediska situování je tato Mateřská škola nejlépe geograficky položena. Nachází 

se v blízkosti sadů, polí a vycházky do okolní přírody jsou zdrojem mnoha poutavých zážitků, 

poznávání a inspirace. Mateřská škola Hutník je přízemní, tvořena třemi pavilony, které jsou 

vzájemně propojeny chodbami. Uprostřed objektu se nachází kuchyň a keramická dílna. Tuto 

mateřskou školu navštěvuje 82 dětí, které jsou rozděleny do třech smíšených tříd pro děti 

od 3 do 6 let. Jsou zde třídy Sluníček, Hříbečků a také třída Sedmikrásek s křesťanskou výukou. 

Prostorné třídy jsou vybaveny moderním nábytkem, děti mají k dispozici spoustu hraček, které 

podněcují jejich rozvoj smyslů, fantazie a získávání nových poznatků a zkušeností. Výhodou 

je rozlehlá zahrada se dvěma pískovišti, průlezkami, houpačkami, kolotočem a skluzavkou. 

Tyto atrakce dětem poskytují mnoho prostoru pro spontánní hry na čerstvém vzduchu. Mateřská 

škola má k dispozici také nově vybudované dětské dopravní hřiště, kde děti jezdí na kolech, 

koloběžkách a odrážedlech. Zábavnou formou se tak učí základním pravidlům silničního 

provozu. 

V této mateřské škole jsme měli možnost testovat 22 dětí, které bezproblémově 

spolupracovaly a přispěly k hladkému průběhu testování. Dívek bylo 13 a chlapců 9. 

Poděkování patří zejména paním učitelkám, které byly schopny se přizpůsobit poměrně 

náročným organizačním podmínkám, jež testování obnáší.  

4.1.5 Mateřská škola Mezivrší 

Mateřská škola U Tří skřítku má tři třídy, ve kterých jsou děti rozděleny podle věku. 

Ve školním roce se děti seznamují s životem skřítků podle nových metod a plánů školy, 
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vycházejících z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Dětem je 

nabízeno prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu 

rozvoji. Dále je nabízen vyvážený poměr spontánní a řízené aktivity, a to vše v prostředí plném 

duševní pohody, kde není místo pro strach a stres. 

 V této mateřské škole jsme testovali celkem 28 dětí, z toho bylo 9 chlapců a 19 dívek. 

Naše poděkování patří všem přítomným učitelkám, které vytvořily příjemnou a zejména 

soutěživou atmosféru. Hlavní poděkování patří paní ředitelce Bc. Marii Pavlíkové, která svým 

aktivním přístupem, zvláště po organizační stránce, přispěla k příjemně strávenému dni. 

4.2 Metodika práce 

V tomto výzkumu byly zvoleny nejjednodušší testy základní motoriky. Kritérium výběru 

bylo podmíněno dvěma důvody. Prvním důvodem bylo použití stejných testů jako 

v předchozích výzkumech, tedy v letech 1977 (Pařízková, 1977) a 2010 (Dvořáková, 

Baboučková, Justián, 2010). Druhým, zcela zásadním důvodem, proč jsme volili tyto testy, bylo 

to, že pomocí nich se měří základní pohybové dovednosti, které vývojově spadají 

do předškolního období, a které monitorují zcela bazální úroveň dovedností. 

U dětí byly dále měřeny 4 somatické znaky, a to tělesná výška, tělesná hmotnost 

a procento podkožního tuku u dvou kožních řas. Opakovaná měření potvrdila u převažující 

většiny předškolních dětí signifikantní zvyšování podkožního tuku. Děti byly měřeny 

u laterálních rozměrů na pravé straně těla. 

Zvolené hypotézy byly přijaty nebo zamítnuty podle následujících kritérií. V momentě, 

kdy stanovenou hypotézu jsme potvrdili ve všech třech motorických testech, popřípadě ve dvou 

měření kožních řas, tak jsme rozhodli o potvrzení dané hypotézy. Ovšem v momentě, kdy 

stanovená hypotéza se zamítla minimálně v jednom případě u třech motorických testů, 

popřípadě u dvou měření kožních řas, tak jsme rozhodli o zamítnutí dané hypotézy. 

4.2.1 Motorické testy 

Motorické testy se vyznačují tím, že jejich obsahem je pohybová činnost, která je 

vymezena pohybovým úkolem testu a dodržením příslušných pravidel. Z uvedeného vyplývá, 

že motorický test je definován jako souhrn pravidel pro přiřazování čísel alternativám splnění 

pohybového úkolu. Přiřazená čísla nazýváme testové výsledky. (Měkota, Blahuš, 1983). 

Testování vybraných motorických testů probíhalo vždy na atletickém ovále nebo hřištích 

příslušných mateřských škol. Děti byly oblečeny ve sportovním úboru. Před začátkem testování 

si děti zahřály organismus formou dynamického aktivního zahřátí, formou hry. Dětem bylo 
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demonstrováno provedení testu těsně před testováním a během testování byly motivovány 

a povzbuzovány, aby dosáhly co nejlepšího výsledku. 

4.2.1.1 Skok do dálky z místa s odrazem snožmo 

Skok do dálky z místa je platným nástrojem pro posouzení explozivní síly dolní části těla 

u dětí v předškolním věku (Artero EG, Espana-Romero V, Castro-Pinero J, et al., 2012). Dítě 

se postaví do základního postoje, kdy stojí špičkami těsně u základní čáry a chodidla jsou 

na šířku ramen a rovnoběžně. Odraz je prováděn z rovné, pevné, neklouzavé plochy. Dítě 

ze stoje mírně rozkročného podřepne, zapaží, předklonem se zhoupne v kolenou a následně 

odrazí co nejdále. Provede tak skok daleký se současným švihem paží vpřed (obrázek 3 viz 

níže). Základní čára je viditelně označena a pouhé dotknutí se jí znamená neplatný pokus. Délka 

pokusu se měří od odrazové čáry k místu dotyku pat s podložkou při doskoku. Zaznamenáván 

byl lepší ze dvou provedených skoků. K měření bylo použito pásmo s přesností na 1 cm. 

 

Obrázek 3 Skok daleký z místa odrazem snožmo (Kopecký, 2011) 

4.2.1.2 Běh na 20 metrů 

Tento test u dětí testuje rychlostní schopnosti. Obecně se dá říci, že běh na 20 metrů je 

také ovlivněn věkem, antropomotorickou charakteristikou a zkušenostmi (Dellal & Wong, 

2013, Lago-Penas, Casais, Dellal, Rey a Domíniguez, 2011). To částečně potvrzuje Lago-Penas 

a kol. (2011), podle něj vyšší a těžší děti ve věku 6 let dosahují lepších výkonů v běhu na 

krátkou vzdálenost. 

Dítě zaujalo polohu pro polovysoký atletický start a na signály „Připravte se, pozor, start“ 

vyběhlo. Noha dítěte se nesměla dotýkat startovní čáry. Jakmile dítě uslyšelo pokyn „start“, 

vyběhlo a proběhlo celou vzdálenost 20 m co největší rychlostí v co nejkratším čase. Výsledný 

čas byl zaznamenáván ručními stopkami s přesností na 0,01 s. Zapsán byl lepší ze dvou pokusů. 
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Obrázek 4 Polovysoký start (https://slideplayer.cz/slide/11241018/ ) 

4.2.1.3 Hod míčkem z místa do dálky 

Hod míčkem z místa do dálky je determinován především silovými schopnostmi dítěte. 

Konkrétně se jedná o explozivní silové schopnosti, které nejlépe rozvineme cvičením 

s plyometrickým charakterem (Dovalil, 2002). 

Dítě v našem výzkumu provádělo hod silnější rukou ze stoje, tedy bez rozběhu. Pokud 

dítě házelo pravou rukou, tak stálo ve stoji rozkročném levou nohou vpřed, levým bokem 

do směru hodu a náčiní drželo v pravé ruce. Poté provedlo nápřah a hod horním obloukem. 

Po celou dobu provedení hodu míčkem z místa do dálky chlapci a dívky nesměli přešlápnout 

odhodovou čáru. Hody byly měřeny pásmem s přesností na 0,10 m. 

 

Obrázek 5 Hod do dálky z místa míčkem (Haywoodová &Getchellová, 2009, s. 148) 

4.2.2 Měření kožních řas 

V České republice jsou k určování tloušťky kožních řas využívány dva druhy kaliperů, 

a to typ Harpenden nebo typ Best. Kaliper má rozebíratelná ramena, která jsou opatřená 

ploškami kruhového tvaru a při měření konstantním tlakem stlačují kožní řasu. Stěžejní 

podmínkou správného měření je správný způsob vytažení kožní řasy, tato činnost vyžaduje 

odborné zaškolení a především delší zkušenost. Vlastní měření je prováděno na přesně 

https://slideplayer.cz/slide/11241018/
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definovaných místech na těle. Další podstatnou informací je, že uvedené kožní řasy se měří 

vždy na pravé straně těla. 

Kožní řasa se uchopí palcem a ukazovákem levé nebo pravé ruky ve vzdálenosti 1 cm 

od místa měření její tloušťky a tahem oddělíme od svalové vrstvy ležící pod ní. K tomuto 

výzkumu byl použit plastový kaliper typu Harpenden (obrázek 6). Rozsah stupnice na tomto 

kaliperu je 0-100 mm a měří s přesností na 0,5 mm. Jeho tlak na plochu je v souladu 

s mezinárodní hodnotou a získané hodnoty jsou srovnatelné s parametry Harpenden kaliperu. 

Výhodou kaliperu typu Harpenden je použití jak pro pravou ruku, tak i pro levou ruku, jelikož 

stupnice je oboustranně značená. Zejména pro děti v předškolním věku tento typ plastového 

kaliperu působí důvěryhodně a nemusí se obávat bolesti. 

 

Obrázek 6 Kaliper typu Harpenden (http://www.kaliper.cz/) 

4.2.2.1 Kožní řasa nad tricepsem 

Kožní řasu měříme na zadní straně pravé paže, která je volně spuštěná podél těla. Měří 

se v poloviční vzdálenosti mezi processus acromialis a olecranon ulnae. Řasu vytáhneme 

palcem a ukazovákem svisle 1 cm nad místem, ke kterému přikládáme měřící styčné plochy 

kaliperu. Pro lepší představu, měřené dítě je při měření k nám otočeno zády. 

 

Obrázek 7 Kožní řasa nad tricepsem (Zapala, 2016) 
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4.2.2.2 Kožní řasa subscapulare 

Měřené dítě opět při měření této řasy stojí zády k nám, ramena jsou uvolněná a paže visí 

volně podél těla. Kožní řasu najdeme těsně pod dolním úhlem pravé lopatky, probíhá šikmo 

dolů podél průběhu žeber. Tuto kožní řasu měříme těsně pod prsty (palcem a ukazovákem), 

které svírají šikmo vytaženou řasu. 

 

Obrázek 8 Kožní řasa subscapulare (Zapala, 2016) 

4.2.3 Metoda měření podkožního tuku podle Slaughtera 

Podíl tukové komponenty je většinou vyjádřen pomocí hodnot, které jsou 

v procentech (%). Praxe nám předurčuje množství tuku určovat na základě měření tloušťky 

vybraných kožních řas a následně výpočtem pomocí regresních rovnic odhadnout procento 

podkožního tuku. Nejčastěji v České republice je používána metoda podle Pařízkové, kde je 

do výpočtu použito 10 kožních řas. Další hojně využívanou metodou je stanovení tuku podle 

Matiegkových rovnic, kde je použito šest kožních řas. Jinou využívanou metodou zjišťování 

množství podkožního tuku je bioelektrická impedance (BIA), která je založena na měření 

bioelektrických potencionálů. Ovšem tato metoda neposkytuje objektivní výsledky pro dětskou 

populaci. (Vignerová & Bláha, 2001). 

V našem výzkumu byly u dětí změřeny dvě kožní řasy, a to kožní řasa tricipitální a kožní 

řasa subscapulární. Tyto kožní řasy splňují kritérium potřebné k použití metody podle 

Slaughtera. Tato metoda počítá s měřením kaliperem typu Harpenden v milimetrech. Hodnoty 

podílu tukové složky jsou určené na základě součtu kožních řas nad tricepsem a subscapulare 

a tyto hodnoty jsou dosazeny do následujících regresních rovnic: 
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Chlapci: % tuku = 0,735 * (triceps + subscapulare) +1,0 

Dívky: % tuku = 0,610 * (triceps + subscapulare) + 5,1 

4.2.4 Statistické zpracování 

Pro základní statistické zpracování byl použit Jednovýběrový Studentův T-test. Podle 

statistické významnosti rozdílu středních hodnot usuzujeme o účinnosti v našem výzkumu. 

Tento typ t-testu používáme v případě, kdy známe střední hodnotu základního souboru (v 

našem výzkumu to jsou hodnoty z roku 2010). 

Nejprve vypočteme aritmetický průměr a rozptyl výběrového souboru (počet členů) 

u každého motorického testu a u každé kožní řasy zvláště. Poté vypočteme testovací kritérium t:  

 

Rovnice 1 Testovací kritérium 

- průměr výběrového souboru 

 - střední hodnota základního souboru 

s2 – rozptyl výběrového souboru 

n – počet členů výběrového soubor 

Dalším krokem je zvolené hladiny významnosti, ovšem předtím si musíme určit stupně 

volnosti, a to na základě vzorce:  

𝒗 =  𝒏 − 𝟏  

Rovnice 2 Stupně volnosti 

v – stupeň volnosti 

n – počet členů výběrového souboru 

a poté zvolit hladinu významnosti. 

 

Tabulka 12  Určení stupňů volnosti 

Určení stupňů volnosti v = n-1 

Věk Dívky Chlapci 

4 11 11 

5 27 36 

6 43 42 

Vypočtenou statistiku t porovnáváme s kritickými hodnotami t Studentova rozdělení a 

určujeme, zda testování rozdílu mezi motorickým testem a kožní řasou v jednotlivých věkových 
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kategoriích bylo statisticky významné nebo nebylo významné. Hladinu významnosti jsme si 

zvolili 0,95. Tabulka 22 kritické hodnoty t Studentova rozdělení lze najít v příloze této 

bakalářské práce.  

Je-li t větší než kritické hodnoty t Studentova rozdělení při hladině významnosti 0,95 a 

v jednotlivých stupních volnosti, tak se jedná o statisticky významný rozdíl mezi střední 

hodnotou a známou konstantou. 

Je-li t menší nebo rovno než kritické hodnoty t Studentova rozdělení při hladině 

významnosti 0,95 a v jednotlivých stupních volnosti, tak se jedná o statisticky nevýznamný 

rozdíl mezi střední hodnotou a konstantou. 
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Srovnání výsledků v běhu na 20 metrů v letech 1977, 2010 a 2017 

V této kapitole se zaměříme na srovnání výsledků v běhu na 20 metrů. Porovnávány jsou 

výsledky z let 1977, 2010 a 2017. Výsledky jsou uváděny v sekundách. 

Tabulka 13 Srovnání výsledků v běhu na 20 metrů 

Běh na 20 metrů (s) 
Věk 1977 2010 2017 

  Ø ch + d chlapci Ø dívky Ø  Ø ch + d chlapci Ø dívky Ø Ø ch + d chlapci Ø dívky Ø 

4-4,99 let 6,75 6,60 6,90 6,70 6,55 6,85 6,13 6,55 5,71 

5-5,99 let 6,05 5,90 6,20 5,93 5,82 6,05 5,62 5,32 5,82 

6-6,99 let 5,60 5,50 5,70 5,73 5,60 5,85 5,56 5,3 5,81 

 

Obrázek 9 Graf běhu na 20 metrů (s) 

Vyhodnocení hypotézy č. 1: 

 Z výsledků v tabulce 13 je zřejmé, že současné děti, které byly zahrnuty do našeho 

výzkumu, dosahují lepších výsledků než děti v letech 1977 a 2010. Toto zlepšení je u dětí všech 

kategorií, tedy čtyřletých, pětiletých a šestiletých děti. Výjimkou jsou šestileté dívky, které 

dosahují horších výsledků než dívky téhož věku v roce 1977. Je důležité si všimnout, 

že i čtyřleté a pětileté děti, které byly testovány v roce 2010, dosahovaly průměrně lepších 
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výsledků než děti v roce 1977. Největší zlepšení můžeme vidět u dětí ve věku 4 – 4,99 let, 

a to o 0,57 sekund oproti průměrnému výkonu z roku 2010. Naopak nejmenší zlepšení, a tím 

pádem nejvíce konstantní výkonnost, je u šestiletých dětí. V grafu na obrázku 9, lze pozorovat 

výrazně zlepšující se výkony u čtyřletých dětí. 

Závěr hypotézy č. 1: 

 Vzhledem k uvedeným výsledkům hypotézu č. 1 zamítáme. 

Vyhodnocení hypotézy č. 2: 

 V tabulce 13 můžeme vidět zlepšující se motorickou výkonnost vzhledem k věku. Podle 

hypotézy č. 2 by měly být čtyřleté děti „nejpomalejší“ a šestileté děti „nejrychlejší“. Rozdíl 

v běhu na 20 metrů mezi čtyřletým a pětiletým dítětem je 0,51 sekundy. Nepatrný rozdíl 

můžeme vidět i mezi pětiletým a šestiletým dítětem, a to 0,06 sekundy. 

Závěr hypotézy č. 2: 

 Na základě uvedených výsledků hypotézu č. 2 potvrzujeme. 

Vyhodnocení hypotézy č. 3: 

 Tabulka 13 nám v běhu na 20 metrů ze dvou třetin potvrzuje, že existují intersexuální 

rozdíly v motorické výkonnosti ve prospěch chlapců. Pětiletí a šestiletí chlapci mají motorickou 

výkonnost v běhu na 20 metrů lepší než dívky téhož věku. Ovšem čtyřleté dívky dosahují 

výrazně lepších výsledků než chlapci v tomto věku, a to o 0,84 sekund. 

Závěr hypotézy č. 3: 

Vzhledem k uvedeným výsledkům, kdy čtyřleté a pětileté dívky dosahují horších 

výsledků v běhu na 20 m v roce 2017 než čtyřletí a pětiletí chlapci v běhu na 20 m v roce 2017 

a zároveň šestileté dívky dosahují lepších výsledků v běhu na 20 m v roce 2017 než šestiletí 

chlapci hypotézu č. 3 zamítáme. 

 

5.2  Srovnání výsledků ve skoku do dálky z místa v letech 1977, 2010 a 2017 

V této kapitole jsou srovnávány výsledky ve skoku do dálky z místa. Porovnávány jsou 

výsledky z let 1977, 2010 a 2017. Výsledky jsou uvedeny v centimetrech. 

Tabulka 14 Srovnání výsledků ve skoku do dálky z místa 

Skok do dálky z místa (cm) 
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Věk 1977 2010 2017 

  Ø ch + d chlapci Ø dívky Ø  Ø ch + d chlapci Ø dívky Ø Ø ch + d chlapci Ø dívky Ø 

4-4,99 let 85,57 90,50 80,90 78,06 80,34 75,66 76,33 75,33 77,75 

5-5,99 let 100,20 102,80 97,50 95,98 96,94 94,96 92,69 100,05 87,11 

6-6,99 let 114,35 119,60 109,20 108,8 112,75 104,74 105,79 109,91 101,6 

 

Obrázek 10 Graf skoku do dálky z místa (cm) 

Vyhodnocení hypotézy č. 1: 

 Tabulka 14 nám ukazuje zhoršující se motorickou výkonnost dětí ve skoku do dálky. Tato 

zhoršující se výkonnost je jednak u čtyřletých dětí, ale také u pětiletých a šestiletých dětí. Je 

třeba si všimnout rozdílu zhoršujících se výsledků, který není tak enormní jako v porovnání 

s lety 1977 a 2010. V grafu na obrázku 10 lze přehledně vidět klesající motorickou výkonnost 

u všech kategorií. 

Závěr hypotézy č. 1: 

 Na základě uvedených výsledků hypotézu č. 1 potvrzujeme. 

Vyhodnocení hypotézy č. 2: 

 V tomto případě nám tabulka 14 jasně ukazuje průměrnou zlepšující se výkonnost 

v průběhu s věkem. Enormní je průměrný rozdíl čtyřletých a pětiletých dětí. Pětileté děti v 

průměru skočí do dálky o 16,36 cm dále než čtyřleté děti. 

Závěr hypotézy č. 2: 

8
5

,5
7

9
0

,5

8
0

,9

7
8

,0
6

8
0

,3
4

7
5

,6
6

7
6

,3
3

7
5

,3
3

7
7

,7
5

1
0

0
,2

1
0

2
,8

9
7

,5

9
5

,9
8

9
6

,9
4

9
4

,9
6

9
2

,6
9

1
0

0
,0

5

8
7

,1
1

1
1

4
,3

5

1
1

9
,6

1
0

9
,2

1
0

8
,8

1
1

2
,7

5

1
0

4
,7

4

1
0

5
,7

9

1
0

9
,9

1

1
0

1
,6

V
Ý

K
O

N
 V

 C
M

1.-3. SLOUPEC - 1977, 4.-6. SLOUPEC - 2010, 7.-9. SLOUPEC - 2017
1. 4. A 7. SLOUPEC - Ø CH + D; 2. 5. A 8. SLOUPEC - CHLAPCI Ø; 3. 6. A 9. SLOUPEC - DÍVKY Ø  

SKOK DO DÁLKY Z MÍSTA (CM)

4-4,99 let 5-5,99 let 6-6,99 let



41 

 

 Na základě uvedených výsledků hypotézu č. 2 potvrzujeme. 

Vyhodnocení hypotézy č. 3: 

 U pětiletých a šestiletých dětí dochází k intersexuálnímu rozdílu v motorické výkonnosti 

ve prospěch chlapců, naopak čtyřleté dívky skočí do dálky dále než čtyřletí chlapci. V našem 

výzkumu je třeba zmínit rozdíl chlapců a dívek ve věku pět let. Chlapci skočí o 12,94 cm dále 

než dívky. 

Závěr hypotézy č. 3: 

Vzhledem k uvedeným výsledkům, kdy čtyřleté a pětileté dívky dosahují horších 

výsledků ve skoku do dálky z místa v roce 2017 než čtyřletí a pětiletí chlapci ve skoku do dálky 

z místa v roce 2017, hypotézu č. 3 potvrzujeme. 

5.3 Srovnání výsledků v hodu míčkem do dálky v letech 1977, 2010 a 2017 

Tato kapitola se zaměřuje na silové schopnosti dítěte, které byly testovány formou 

standardizovaného testu hod míčkem do dálky. Opět jsou porovnávány výsledky z let 1977, 

2010 a 2017. Výsledky jsou uvedeny v centimetrech. 

Tabulka 15 Srovnání výsledků v hodu míčkem do dálky 

Hod míčkem do dálky (cm) 
Věk 1977 2010 2017 

  Ø ch + d chlapci Ø dívky Ø  Ø ch + d chlapci Ø dívky Ø Ø ch + d chlapci Ø dívky Ø 

4-4,99 let 514,82 595,60 438,30 407,04 473,88 357,15 374 409 338 

5-5,99 let 695,50 811,00 580,00 527,68 579 473,59 468 555 382 

6-6,99 let 889,26 1067,90 713,90 678,13 745,71 608,47 511 565 456 
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Obrázek 11 Graf hodu míčkem do dálky (cm) 

Vyhodnocení hypotézy č. 1: 

 V tabulce 15 můžeme vidět obrovský pokles motorické výkonnosti v hodu míčkem 

do dálky. Už v roce 2010 jde vypozorovat velmi silný pokles motorické výkonnosti při tomto 

testu. Zejména šestileté děti mají velmi značný problém s koordinací pohybu při odhodu míčku 

do dálky. Rozdíl výsledků mezi lety 2010 a 2017 je 167,13 cm. V grafu na obrázku 11 lze vidět 

enormní zhoršení motorické výkonnosti u všech kategorií. 

Závěr hypotézy č. 1: 

 Na základě uvedených výsledků hypotézu č. 1 potvrzujeme. 

Vyhodnocení hypotézy č. 2: 

 Tabulka 15 nám ukazuje zajímavý poznatek. Motorická výkonnost s věkem roste, ovšem 

oproti výzkumu 1977 je růst více než dvojnásobně pomalejší. V roce 1977 je rozdíl motorické 

výkonnosti v hodu míčkem do dálky u čtyřletých a šestiletých dětí 374,44 cm. Oproti tomu 

rozdíl v roce 2017 u čtyřletých a šestiletých dětí je pouze 137 cm. 

Závěr hypotézy č. 2: 

 Na základě uvedených výsledků hypotézu č. 2 potvrzujeme. 

Vyhodnocení hypotézy č. 3: 
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 Tabulka 15 nám ukazuje a zároveň potvrzuje, že existují intersexuální rozdíly 

v motorické výkonnosti ve prospěch chlapců. Výzkumy ukazují, že při tomto testu chlapci 

uplatňují své lepší silové schopnosti, a proto jejich výsledky dosahují lepších hodnot. Značný 

rozdíl ve výkonnosti lze spatřit u pětiletých dětí. Pětiletí chlapci v roce 2017 hodí do dálky 

míčkem 555 cm, oproti tomu dívky pouze 382 cm. Naopak je třeba si všimnout minimálního 

zlepšení u pětiletých a šestiletých chlapců v roce 2017. Toto zlepšení je v průměru pouze 10 cm. 

Závěr hypotézy č. 3: 

 Na základě uvedených výsledků hypotézu č. 3 potvrzujeme. 

5.4 Srovnání výsledků tricipitální kožní řasy v letech 1977, 2010 a 2017 

Kapitola 5.4 se věnuje výsledkům tricipitální kožní řasy. Porovnávány jsou pouze 

výsledky z výkonů pětiletých a šestiletých dětí. Čtyřletým dětem v předešlých dvou výzkumech 

nebyla tricipitální kožní řasa měřena. Místo a metodiku měření této kožní řasy můžeme vidět 

v kapitole 4.2.2.1, konkrétněji na obrázku 7. Výsledná tloušťka kožní řasy tricipitální je 

zaznamenána v milimetrech. 

Tabulka 16 Tricipitální kožní řasa (mm) 

Tricipitální kožní řasa (mm) 
Věk 1977 2010 2017 

  Ø ch + d chlapci Ø dívky Ø  Ø ch + d chlapci Ø dívky Ø Ø ch + d chlapci Ø dívky Ø 

4-4,99 let             8 7,8 8,2 

5-5,99 let 8,75 8,60 8,90 9,45 9,8 9,1 8,25 7,7 8,8 

6-6,99 let 7,90 6,30 9,50 10,45 9,70 11,2 8 7,8 8,2 

 

Obrázek 12 Graf tricipitální kožní řasy v mm 

8 7
,8 8
,28

,7
5

8
,6 8
,9 9

,4
5

9
,8

9
,1

8
,2

5

7
,7

8
,8

7
,9

6
,3

9
,5 1

0
,4

5

9
,7

1
1

,2

8 7
,8 8
,2

T
LO

U
ŠŤ

K
A

 K
O

ŽN
Í Ř

A
SY

 V
 M

M

1.-3. SLOUPEC - 1977, 4.-6. SLOUPEC - 2010, 7.-9. SLOUPEC - 2017
1. 4. A 7. SLOUPEC - Ø CH + D; 2. 5. A 8. SLOUPEC - CHLAPCI Ø; 3. 6. A 9. SLOUPEC - DÍVKY Ø

TRICIPITÁLNÍ KOŽNÍ ŘASA (MM)

4-4,99 let 5-5,99 let 6-6,99 let



44 

 

Vyhodnocení hypotézy č. 4: 

 U hypotézy č. 4 dochází k vyšším hodnotám v milimetrech u dívek než u chlapců. 

V letech 1977 jsou hodnoty u pětiletých dívek o 0,3 mm v průměru vyšší než u chlapců. 

Enormní rozdíl můžeme zpozorovat u šestiletých dívek a chlapců. Chlapci mají hodnoty v roce 

1977 tricipitální kožní řasy o 3,2 milimetru nižší než dívky. Pouze u pětiletých chlapců a dívek 

v roce 2010 se tato hypotéza nepotvrzuje, to znamená, že dívky mají procento podkožního tuku 

na tricipitální kožní řase nižší než chlapci. V našem výzkumu z roku 2017 se hypotéza potvrzuje 

v plném rozsahu. Čtyřleté, pětileté a šestileté dívky mají hodnoty tricipitální kožní řasy větší, 

než jsou hodnoty u chlapců. 

Závěr hypotézy č. 4: 

 Na základě uvedených výsledků hypotézu č. 4 potvrzujeme. 

Vyhodnocení hypotézy č. 5: 

 U této hypotézy dochází k rostoucí tendenci hodnot tricipitální kožní řasy v milimetrech. 

U pětiletých dětí mezi lety 1977 a 2010 dochází k průměrnému nárůstu hodnot, a to o 0,7 mm. 

Mezi lety 2010 a 2017 ovšem dochází k poklesu hodnot, a to o 1,2 milimetru. Dokonce 

průměrné hodnoty tricipitální kožní řasy u pětiletých dětí z roku 2017 jsou nižší než u dětí 

z roku 1977, a to přesně o 0,5 milimetru. U šestiletých dětí dochází opět mezi lety 1977 a 2010 

k nárůstu hodnot, a to z 7,9 milimetru na 10,45 milimetru. Ovšem enormní pokles můžeme 

zpozorovat u šestiletých dětí mezi lety 2010 a 2017. Pokles je 2,45 milimetru. 

Závěr hypotézy č. 5: 

 Na základě uvedených výsledků hypotézu č. 5 zamítáme. 

5.5 Srovnání výsledků subscapulární kožní řasy letech 1977, 2010 a 2017 

Tato kapitola porovnává výsledky z let 1977, 2010 a 2017 u subscapulární kožní řasy. 

Metodika „jak měřit“ tyto kožní řasy je podrobně rozebrána v kapitole 4.2.2.2 a na obrázku 8. 

Tabulka 17 Subscapulární kožní řasa (mm) 

Subscapulární kožní řasa (mm) 
Věk 1977 2010 2017 

  Ø ch + d chlapci Ø dívky Ø  Ø ch + d chlapci Ø dívky Ø Ø ch + d chlapci Ø dívky Ø 

4-4,99 let             5,85 5,6 6,1 

5-5,99 let 3,30 3,30 3,30 5,35 5,1 5,6 6 5,7 6,3 

6-6,99 let 3,50 2,80 4,20 6,4 5,70 7,1 5,8 5,6 6 
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Obrázek 13 Graf subscapulární kožní řasy v mm 
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5.6 Odhad podílu tukové složky podle Slaughtera 

Tato kapitola se věnuje odhadu podílu tukové složky podle Slaughtera. Regresní rovnice 

jsou uvedeny v kapitole 4.2.3. V tabulce 18 a na grafu obrázku 14 si lze všimnout následujících 

informací: 

 Dívky v každé věkové kategorii dosahující většího procenta podkožního tuku než 

chlapci. 

 Rostoucího procenta podkožního tuku u pětiletých dívek v letech 1977, 2010 

a 2017. 

 Chlapci v roce 2017 dosahují nižšího procenta podkožního tuku jako stejně staří 

chlapci v roce 2010. 

 Čtyřleté dívky v roce 2017 mají přibližně stejně procent tuku jako šestileté dívky 

v roce 1977. 

 Pětileté dívky v roce 2017 mají přibližně dvakrát více procent podkožního tuku 

(14,311 %) než šestiletí chlapci v roce 1977 (7,69%). 

 Nejvíce procent tuku u čtyřletých, pětiletých a šestiletých dětí v letech 1977, 2010 

a 2017 měly šestileté dívky v roce 2010, a to 16,263 %. 

 Nejméně procentu tuku u čtyřletých, pětiletých a šestiletých dětí v letech 1977, 

2010 a 2017 měly šestiletí chlapci v roce 1977, a to 7,69 %. 

Tabulka 18 Odhad % tuku podle Slaughtera 

Odhad % tuku podle Slaughtera 
Věk 1977 2010 2017 

  chlapci dívky 
% tuku 
chlapci 

% tuku 
dívky chlapci dívky 

% tuku 
chlapci 

% tuku 
dívky chlapci dívky 

% tuku 
chlapci 

% tuku 
dívky 

4-4,99 
let                 5,6 6,1 10,849 13,823 

5-5,99 
let 3,30 3,30 9,75 12,542 5,1 5,6 11,9515 14,067 5,7 6,3 10,849 14,311 

6-6,99 
let 2,80 4,20 7,69 13,457 5,70 7,1 12,319 16,263 5,6 6 10,849 13,762 



47 

 

  

Obrázek 14 Graf procent tuku podle Slaughtera 
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5.7 Vyhodnocení hypotéz 

Tato kapitola nám slouží k přehlednému vyhodnocení hypotéz, které jsme výše podrobně 

popsali. U motorických testů jsme vyhodnocovali hypotézy 1, 2 a 3. U měření kožní řas jsme 

vyhodnocovali hypotézy 4 a 5. 

Na základě zjištěných výsledků a závěrů hypotéz jsme došli k těmto souhrnným závěrům: 

 Hypotézu č. 1 zamítáme. Současné děti v našem výzkumu nedosáhly horší úrovně 

motorických schopností než děti z výzkumů z let 1977 a 2010. 

 Hypotézu č. 2 potvrzujeme. Motorická výkonnost s věkem roste, to znamená, že 

pětileté děti dosáhly v našem výzkumu lepších výsledků než čtyřleté děti, zároveň 

šestileté děti dosáhly v našem výzkumu lepších výsledků než pětileté. 

 Hypotézu č. 3 zamítáme. V našem výzkumu neexistují jednotné intersexuální 

rozdíly v motorické výkonnosti ve prospěch lepších výsledků chlapců. 

 Hypotézu č. 4 potvrzujeme. U dívek v našem výzkumu bylo při posledním měření 

v roce 2017 naměřeno vyšší procento tělesného tuku než u chlapců, a to proto, 

že u žen je z fyziologického hlediska dán vyšší podíl tuku v těle. 

 Hypotézu č. 5 zamítáme. V souvislosti s dlouhodobě probíhající změnou 

životního stylu nedošlo v našem výzkumu k jednotnému nárůstu hodnot kožních 

řas v milimetrech u všech věkových skupin. 
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5.8 Znázornění výpočtu testovacího kritéria 

Přehledné znázornění výpočtu testovacího kritéria můžeme zpozorovat v tabulkách 19, 

20 a 21. Výpočet testovacího kritéria jsme rozdělili na dívky (tabulka 19) a chlapce (tabulka 

20). Tabulka 21 je „legendou“ k lepšímu porozumění jednotlivých výsledků. 

Tabulka 19 Výpočet testovacího kritéria t – dívky 

  

Výpočet testovacího kritéria (statistiky) t -dívky / rozdíl 
výsledků 2010 a 2017  

věk 
Běh na 20 

m Skok do dálky 
Hod míčkem do 

dálky Tricipitální k. řasa 
Subscapulární 

k. řasa 

4,00-4,99 
2,12 / - 
1,14 s 

0,276 / + 
2,09 cm 0,8 / - 19,15 cm   

5,00-5,99 
1,79 / - 
0,23s 

1,51 / -7,85 
cm 3,21 / -91,59 cm 0,79 / - 0,3 2,47 / + 0,7 

6,00-6,99 0,26 / -0,04 
3,28 / -3,14 

cm 7,75 / - 152,47 cm 10,47 / -3 4,86 / -1,1 

 

Tabulka 20 Výpočet testovacího kritéria t – chlapci 

  

Výpočet testovacího kritéria (statistiky) t -chlapci / 
rozdíl výsledků 2010 a 2017  

věk 
Běh na 20 

m Skok do dálky 
Hod míčkem do 

dálky Tricipitální k. řasa 
Subscapulární 

k. řasa 

4,00-4,99 0 / 0 s 
6,82 / - 5,01 

cm 1,79 / - 64,88 cm   

5,00-5,99 
4,48 / - 0,5 

s 
0,75 / + 3,11 

cm 0,71 / - 24 cm 6,39 / - 2,1 2,43 / + 0,6 

6,00-6,99 1,68 / -0,3 s 
0,69 / - 2,84 

cm 6,21 / - 180,71 cm 8,31 /- 1,9 0,47 / - 0,1 

 

Tabulka 21 Grafické znázornění významnosti jednotlivých motorických testů a měření 

kožních řas u čtyřletých, pětiletých a šestiletých dětí 

 Statisticky nevýznamný rozdíl a v roce 2017 

horší nebo stejný výkon než v roce 2010 

 Statisticky nevýznamný rozdíl a v roce 2017 

lepší výkon než v roce 2010 
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 Statisticky významný rozdíl a v roce 2017 

horší nebo stejný výkon než v roce 2010 

 Statisticky významný rozdíl a v roce 2017 

lepší výkon než v roce 2010 

 
Statisticky nevýznamný rozdíl a v roce 2017 horší nebo stejný výkon než v roce 2010 

jsme zaznamenali v těchto testech: 

 Hod míčkem do dálky u dívek ve věku 4,00 – 4,99 let 

 Skok do dálky u dívek ve věku 5,00 – 5,99 let 

 Běh na 20 m u chlapců ve věku 4,00 – 4,99 let 

 Hod míčkem do dálky u chlapců ve věku 4,00 – 4,99 let 

 Hod míčkem do dálky u chlapců ve věku 5,00 – 5,99 let 

 Skok do dálky u chlapců ve věku 6,00 – 6,99 let 

 

Statisticky nevýznamní rozdíl a v roce 2017 lepší výkon než v roce 2010 jsme 

zaznamenali v těchto testech: 

 Skok do dálky u dívek ve věku 4,00 – 4,99 let 

 Běh na 20 metrů u dívek ve věku 5,00 – 5,99 let 

 Tricipitální kožní řasa u dívek ve věku 5,00 – 5,99 let 

 Běh na 20 metrů u dívek ve věku 6,00 – 6,99 let 

 Běh na 20 metrů u chlapců ve věku 6,00 – 6,99 let 

 Subscapulární kožní řasa u chlapců ve věku 6,00 – 6,99 let 

 

Statisticky významný rozdíl a v roce 2017 horší nebo stejný výkon než v roce 2010 

jsme zaznamenali v těchto testech: 

 Hod míčkem do dálky u dívek ve věku 5,00 – 5,99 let 

 Skok do dálky u dívek ve věku 6,00 – 6,99 let 

 Hod míčkem do dálky u dívek ve věku 6,00 – 6,99 let 

 Subscapulární kožní řasa u dívek ve věku 5,00 – 5,99 let 

 Skok do dálky u chlapců ve věku 4,00 – 4,99 let 

 Hod míčkem do dálky u chlapců ve věku 6,00 – 6,99 let 

 Subscapulární kožní řasa u chlapců ve věku 5,00 – 5,99 let 



51 

 

 

Statisticky významný rozdíl a v roce 2017 lepší výkon než v roce 2010 jsme zaznamenali 

v těchto testech: 

 Běh na 20 metrů u dívek ve věku 4,00 – 4,99 let 

 Tricipitální kožní řasa u dívek ve věku 6,00 – 6,99 let 

 Subscapulární kožní řasa u dívek ve věku 6,00 – 6,99 let 

 Běh na 20 metrů u chlapců ve věku 5,00 – 5,99 let 

 Skok do dálky u chlapců ve věku 5,00 – 5,99 let 

 Tricipitální kožní řasa u chlapců ve věku 5,00 – 5,99 let 

 Tricipitální kožní řasa u chlapců ve věku 6,00 – 6,99 let  
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6 DISKUZE 

Výsledky naší studie byly porovnávány s předchozími dvěma studiemi. Ve studii v roce 

1977 (Pařízková, 1977) bylo testováno 3297 dětí, v roce 2010 

(Dvořáková, Baboučková, Justián, 2010) bylo sledováno 2097 dětí v předškolním věku. Naše 

studie obsahuje soubor dat o 176 dětech. Získané parametry jsou porovnávány z hlediska 

vztahu motorických schopností, s ohledem na tělesný vývoj jedince a vzhledem k věku dítěte. 

Každý jedinec se podrobil třem testům motoriky, a poté mu byly změřeny dvě kožní řasy. 

Bohužel je nutné poznamenat, že výzkumů, jenž jsou spjaté s motorickou úrovní dětí 

v předškolním věku, není mnoho. Je správné, že na tento problém upozornili již v předchozích 

letech vědečtí odborníci. Z tohoto věkového období, myslíme tím předškolní věk dítěte, máme 

nedostatek dat jak antropomorických, tak i funkčních a motorických (Pařízková, Dvořáková, 

Baboulková, 2012).  

Všech pět mateřských škol, ve kterých náš výzkum probíhal, fungovalo podle stejných 

podmínek předškolního vzdělávání. Jednalo se o mateřské školy s běžným denním režimem 

a všechny mateřské školy měly k dispozici zahradu pro venkovní aktivity, kterou, pokud 

to počasí dovolilo, každodenně využívaly. Přístup a aktivita učitelek v mateřských školách byl 

vzorný. Samy učitelky byly sportovně založené a pro děti byly správným sportovním vzorem. 

Častokrát je povzbuzovaly a motivovaly.  

Přístup rodičů lze hodnotit kladně, pouze v jednom případě jsme se setkali s negativním 

postojem rodičů dítěte a jejich nesouhlasem s testováním. Procházková (2015) se setkala 

s opačným postojem. Zejména rodiče často nechtěly zařadit své děti do výzkumu. Na základě 

naší zkušenosti s přístupem rodičů, je tedy možné a z části i pravděpodobné, že našeho 

výzkumu se zúčastnily děti, které jsou svými rodiči vedeny ke zdravému životnímu stylu a 

k aktivnímu stylu života již od předškolního věku. Tento aktivní a pozitivní přístup rodičů 

potvrzují i výsledky podílu odhadu procenta tuku podle Slaughtera u chlapců, kteří v roce 2017 

mají nižší procento podkožního tuku jako stejně staří chlapci v roce 2010. Podle metody odhadu 

procenta tuku podle Slaughtera dívky mají ve čtyřech, pěti i šesti letech větší procento 

podkožního tuku než chlapci. Podle tohoto výsledku se dá souhlasit s Karlssonem (2013), který 

došel k závěru, že dívky v předškolním věku mají větší množství tuku než chlapci stejného 

věku. Ke stejnému závěru došli již před bezmála dvaceti lety Atkin s Daviesem (2000). 

Testované děti v roce 2017 jsou oproti předchozím studiím (Pařízková, 1977; Dvořáková, 

Baboučková, Justián, 2010) výrazně lepší v rychlostních schopnostech. Tyto schopnosti byly 
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testovány během na 20 metrů. Úroveň těchto schopností je dána do značné míry geneticky. 

Dovalil a kol. (2002) udává, že podíl dědičnosti je dán až ze 70–80 %. V předškolním období 

dochází k výraznému posunu rychlostních schopností. U tříletého dítěte je zřetelná dlouhá doba 

zpracování podnětu a vedení vzruchu, u šestiletého je zřetelný výrazný posun v těchto 

aspektech, který souvisí s dozráváním centrální nervové soustavy. S tím souhlasí 

i Dvořáková (2011), podle ní děti tříleté reagují pomalu, ale děti šestileté jsou již dynamické 

a reagují rychle ve známých situacích. Největší zlepšení v běhu na 20 metrů můžeme vidět 

u dětí ve věku 4 – 4,99 let, a to o 0,57 sekund oproti průměrnému výkonu z roku 2010. Tyto 

výsledky potvrzují trend ve zlepšování se v rychlostních schopnostech z roku 2010 

(Dvořáková, Baboučková, Justián, 2010). 

Při dalším motorickém testu – skok do dálky z místa, byly testovány explozivní silové 

schopnosti dětí. Děti dosahovaly celkově horších výsledků při tomto motorickém testu než 

v předchozích studiích (Pařízková, 1977, Dvořáková, Baboučková, Justián, 2010). 

Bajgarová, Dvořákovvá, Táborská (2011) uvádí následující změny ve vývoji dítěte při skoku 

do dálky z místa. Ve třech letech dítě dokáže přeskočit provázek 5 cm nad zemí. Ve čtyřech 

letech dítě dokáže skočit snožmo do dálky z místa, ale i s rozběhem. V pěti letech je skok 

koordinovanější, dítě umí udělat až deset skoků dopředu v jedné řadě. Pětileté děti v naší studii 

v průměru skočily do dálky o 16,36 cm dále než čtyřleté děti. V šesti letech je skok koordinačně 

nejdokonalejší, síla v dolních končetinách odpovídá nejdelšímu skoku během předškolních let. 

Šestileté děti v naší studii v průměru skočily do dálky o 13,1 cm dále než pětileté děti. 

Tato fakta odůvodňují zlepšující se motorickou úroveň ve skoku do dálky z místa s věkem 

dítěte. 

U testování explozivní síly horní končetiny je zřetelné signifikantní zhoršení u obou 

pohlaví oproti minulým studiím (Pařízková, 1977, Dvořáková, Baboučková, Justián, 2010). 

U mladších dětí se setkáváme spíše s hodem obouruč spodem a jednou rukou spodem. Hod 

jednou rukou vrchem je koordinačně náročnější, proto také čtyřleté děti, na základě nedokonalé 

koordinaci pohybu, odhodí míček pouze na krátkou vzdálenost. Čtyřleté děti v mé studii hodili 

míček v průměru 374 cm daleko, což je o 33,04 cm méně, než čtyřleté děti v předchozí studii 

z roku 2010 (Dvořáková, Baboučková, Justián, 2010) a o 140, 82 cm méně než ve studii z roku 

1977 (Pařízková, 1977). Jeden z důvodů, proč s rostoucím věkem roste i vzdálenost hodu uvádí 

Měkota a kol. (1988) – postupně s věkem je přidávána rotace trupu. Kučera, Kolář, Dylevský 

a kol., (2011) uvádějí další důvod – vývoj zralého házení se týká především změn výšky 

a schopnosti využít síly těla v kombinaci s integraci pohybů ramene a trupu. Zajímavý poznatek 
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uvádí Gallahue & Donnely (2003), kteří upozorňují, že zralá fáze hodu je do značné míry 

závislá na stimulaci z okolního prostředí. Toto tvrzení jen potvrzuje důležitost rodiny, která by 

měla dítěti zajistit adekvátní a zdravý pohyb již od „miminka“. 

V našem výzkumu jsme měřily tloušťku dvou kožních řas u dětí v předškolním věku, je 

tedy velice obtížné na tomto základě určovat prevalenci obezity. Navíc sledovaný soubor 

představuje jen velmi malý zlomek dětí v předškolním věku v České republice 

(176 testovaných dětí). Ovšem podle výzkumu Kunešové et al. (2016) byla v roce 2008 

prevalence obezity u sedmiletých chlapců 7,2 % a u dívek 5 % (Kunešová et. al., 2016). 

Prevalence obezity podle kritérií WHO je u českých sedmiletých chlapců 10,7 % a u stejně 

starých dívek 7,3 % (Wijnhoven et al., 2014). Vzhledem k nárůstu dětské obezity se očekává 

v budoucích letech častější výskyt chronických onemocnění, jako jsou diabetes mellitus 2. typu, 

kardiovaskulární onemocnění, cévní mozková příhoda, poškození svalové a kosterní soustavy, 

ale i duševní onemocnění (Gwozdz et al., 2013). 

V našem výzkumu z roku 2017 se hypotéza č. 4 potvrzuje v plném rozsahu. Čtyřleté, 

pětileté a šestileté dívky mají hodnoty tricipitální kožní řasy větší, než jsou hodnoty u chlapců. 

Nejmarkantnější rozdíl lze zpozorovat u pětiletých chlapců a dívek, kdy dívky mají o 11 mm 

větší hodnoty než chlapci. Tento trend se potvrzuje i v dalším věkovém období chlapce a dívky. 

Moran et al. (2008) poukazuje na to, že dívky ve věku od 11 do 19 let měly větší množství tuku 

než chlapci stejného věku. Petrů (2014) kaliperací zjistila u probandů tloušťku u tricipitální 

kožní řasy 8,9 ± 3,1 mm. Nás soubor podle aritmetického průměru dosahuje tloušťky tricipitální 

kožní řasy 8,08. Celkově se dá náš soubor popsat jako méně tučný, naopak ve studii 

Petrů (2014) mají děti větší adipozitu. 

Předškolní vzdělávání je považováno za významný začátek procesu celoživotního 

vzdělávání, a proto se mnohdy uvažuje o tom, zda by předškolní vzdělávání nemělo být 

stanoveno jako povinné. V zemích Evropské unie je hranice povinného předškolního 

vzdělávání stanovena různě, nejnižší věkovou hranicí je dosažení čtyř let, nejvyšší pak sedmi 

let. Ve dvou třetinách evropských států začíná povinné vzdělávání od šesti let věku dítěte, 

případně mezi šestým a sedmým rokem. Pro představu jsou to země jako Francie, Dánsko, 

Belgie, Slovinsko, Bělorusko, Irsko a řada dalších zemí. Oproti tomu jsou země, kde se děti 

povinně vzdělávají až od sedmi let, např. Finsko, Ukrajina, Lotyšsko, Černá hora atd. Nařízení 

Školského zákona, v kolika letech dítě má povinnost absolvovat povinné vzdělávání je určitě 

důležité, ovšem myslím si, že daleko důležitější je všimnout si faktu, v kolika zemích Evropské 

unie je povinné či nepovinné předškolní vzdělávání. Pouze v Bulharsku, Litvě, Lucembursku, 
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Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Řecku, na Kypru a České republice je předškolní vzdělávání 

v mateřských školách povinné. Lichtenštejnsko a Švýcarsko je specifické, zde se posuzuje, jaký 

dominuje v zemi mateřský jazyk, popřípadě v jakém kantonu rodina žije. Každopádně je 

minimálně k diskuzi, do jaké míry tato dobrovolná volba rodičů, zda dítě bude docházet 

do mateřské školy ve většině zemí EU, ovlivňuje motorickou úroveň a procento podkožního 

tuku u dětí v předškolním věku. 

Na závěr byla porovnávána naměřená data subscapulární kožní řasy. Zde opět dochází 

k potvrzení se hypotézy č. 4. Dívky dosahují vyšších naměřených hodnot než chlapci stejného 

věku. Petrů (2014) zjistila u dětí v předškolním věku tloušťku subscapulární kožní řasy 

5,7 ± 4,2 mm. Náš výzkum po vypočítání aritmetického průměru ukazuje hodnotu 

subscapulární kožní řasy 5,88. Je otázkou, do jaké míry výsledky v našem výzkumu ovlivnily 

šestileté dívky, které podle získaných dat dosahovaly velice kladných a do budoucna pozitivně 

vypadajících hodnot. Změřené tloušťky tricipitální a subscapulární řasy u šestiletých dívek 

dosahují hodnot 6,2 mm resp. 6 mm. 
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7 ZÁVĚR 

Naše studie měla za úkol poukázat na zhoršující se aktuální stav motorických schopností 

a vývoj adipozity u dětí v předškolním věku. Jak bylo výše zmíněno, historických zdrojů, 

ze kterých bychom mohli čerpat, není příliš. Zahraniční studie se zabývají až věkem školním, 

ale ten je z hlediska problematiky základních pohybových stereotypů a z problematiky 

hypokineze irelevantní. Předešlé studie (Dvořáková, Baboučková, Justián, 2010; Pařízková, 

Dvořáková, Baboulková, 2012) také poukazují na alarmující propad motorických dovedností 

současných předškolních dětí a jejích výskyt svalových dysbalancí. 

Testovány a měřeny byly všechny děti, které měly podepsaný informovaný souhlas 

od zákonného zástupce, a které chodí do mateřských škol, ve kterých se prováděl výzkum. 

Informovaný souhlas vysvětloval, proč je daný výzkum prováděn, co sleduje a jaká bude jeho 

praktická realizace. Studie probíhala od dubna 2017 do července 2017. V tomto výzkumu bylo 

celkem měřeno a motoricky testováno 176 dětí ve věku 4-6 let. Chlapců bylo 87 a dívek 89. 

Každý jedinec podstoupil testování a měření. Tento výzkum obsahoval tři motorické testy, a to 

běh na 20 metrů, skok do dálky z místa a hod míčkem do dálky. Poté dítěti byla kaliperem typu 

Harpenden změřena kožní řasa tricipitální a kožní řasa subscapulární. Na základě získaných dat 

jsme mohli vypočítat odhad podílu tukové složky podle Slaughtera, kdy se vypočítalo procento 

podkožního tuku u dítěte. 

V průběhu analýzy výsledků se nepotvrdila hypotéza č. 1, že dojde ke zhoršení úrovně 

motorických schopností u předškolních dětí v rychlostních schopnostech. Děti v našem 

výzkumu 2017 dosahovaly nejlepších výsledků v běhu na 20 metrů v porovnání s dětmi 

ze studie 2010 (Dvořáková, Baboučková, Justián, 2010), ale také oproti dětem ze studie 

1977 (Pařízková, 1977). Jedním z našich cílů bylo potvrdit či vyvrátit existenci intersexuálních 

rozdílů v motorické výkonnosti ve prospěch chlapců u běhu na 20 metrů. Zde došlo k částečné 

potvrzení hypotézy, ovšem je třeba zmínit, že výjimkou byly čtyřleté dívky, které dosáhly 

o 0,84 sekund lepších časů než čtyřletí chlapci. Dále došlo k potvrzení hypotézy, že motorická 

výkonnost s věkem roste. Děti čtyřleté byly nejpomalejší a děti šestileté byly v průměru 

nejrychlejší. 

Dalším úkolem bylo poukázat na zhoršující se úroveň explozivních schopností dítěte 

ve skoku do dálky z místa. Zhoršení se potvrdilo, ale bylo nepatrné, v praxi to znamená, 

že v naší studii čtyřleté děti skočily do dálky o 2,01 cm méně než ve studii z roku 

2010 (Dvořáková, Baboučková, Justián, 2010) a o 9,24 cm méně než ve studii z roku 

1977 (Pařízková, 1977). U pětiletých dětí dochází ke zhoršení ve skoku do dálky z místa, 

a to o 4, 25 cm oproti výzkumu z roku 2010 (Dvořáková, Baboučková, Justián, 2010) 
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a o 7, 51 cm oproti výzkumu z roku 1977 (Pařízková, 1977). U šestiletých dochází také 

ke zhoršení ve skoku do dálky z místa. U těchto dětí můžeme vidět oproti výzkumu z roku 

2010 (Dvořáková, Baboučková, Justián, 2010) zhoršení o 2,01 cm a oproti výzkumu z roku 

1977 (Pařízková, 1977) je toto zhoršení o 8,56 cm. Ve skoku do dálky z místa se potvrdila 

hypotézy 2 a 3, kdy dochází k zlepšení výkonů ve skoku do dálky z místa s rostoucím věkem 

a dále se potvrdily intersexuální rozdíly ve prospěch chlapců. Pouze čtyřleté dívky dosahují 

o 2,22 cm lepších výsledků než čtyřletí chlapci. 

Při srovnání výsledků v hodu míčkem do dálky jsme byli nepříjemně překvapení 

z nejmarkantnějšího zhoršení. Samotná praxe testování nám ukázala, že pouze správně 

technicky provést hod míčkem do dálky je pro spoustu dětí koordinačně velmi náročným 

úkolem. V našem výzkumu a výzkumu z roku 2010 (Dvořáková, Baboučková, Justián, 2010) 

je rozdíl sedmi let, ovšem zhoršení v hodu míčkem do dálky u šestiletých děti o 168,71 cm, 

u pětiletých o 59,68 cm a u čtyřletých 33,04 cm je alarmující. Výkonnost s věkem roste, tedy 

hypotéza 2 je zcela potvrzena. Další hypotéza, kdy dochází k intersexuálním rozdílům 

ve výkonnosti u hodu míčkem do dálky se potvrdila. Čím jsou chlapci a dívky starší, tím by 

rozdíl ve výkonem měl být větší, což potvrzují naše výsledky. Rozdíl u čtyřletých chlapců 

a dívek je 71 cm, u pětiletých chlapců a dívek je rozdíl 73 cm a u šestiletých chlapců a dívek je 

rozdíl 109 cm. 

Při srovnání výsledků měření tricipitální kožní řasy z let 1977 (Pařízková, 1977), 

2010 (Dvořáková, Baboučková, Justián, 2010) a z našeho výzkumu 2017 je nutnost primárně 

upozornit na zlepšující se výsledky u této kožní řasy. Průměrné hodnoty tricipitální rožní řasy 

u pětiletých dětí z roku 2017 jsou nižší než u dětí z roku 1977, a to přesně o 0,5 milimetru. 

U šestiletých dětí dochází opět mezi lety 1977 a 2010 k nárůstu hodnot, a to z 7,9 milimetru 

na 10,45 milimetru. Ovšem enormní pokles můžeme zpozorovat u šestiletých dětí mezi lety 

2010 a 2017. Pokles je 2,45 milimetru. 

Výsledky měření subscapulární kožní řasy poukazují na pokles hodnot u šestiletých dětí 

v porovnání s pětiletými dětmi. Šestiletí chlapci a šestileté dívky dosahují nižších hodnot 

tloušťky subscapulární kožní řasy než pětiletí chlapci a pětileté dívky (chlapci o 0,1 milimetru 

a dívky o 0,3 milimetru). 

Podle metody odhadu procenta tuku podle Slaughtera dívky mají ve čtyřech, pěti i šesti 

letech větší procento podkožního tuku než chlapci. 

Závěrem lze říci, že náš výzkum potvrzuje všeobecnou hypotézu o zhoršujících 

se motorických schopnostech a nárůstu adipozity dětí v předškolním věku.  
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10 PŘÍLOHY 

Příloha 1: Průměrné hodnoty tělesné výšky chlapců 

 

Obrázek 15 Graf průměrných hodnoty tělesné výšky chlapců - 6. CAV (2001) 



70 

 

Příloha 2: Průměrné hodnoty tělesné výšky dívek 

 

Obrázek 16 Graf průměrných hodnoty tělesné výšky dívek - 6. CAV (2001) 
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Příloha 3: Kritické hodnoty t Studentova rozdělení 

Tabulka 22 Kritické hodnoty t Studentova rozdělení 
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Příloha 4: Anonymizovaná data testovaných podle pořadového čísla. 

Poř.č. Název MŠ Věk 
 

Měření nad tricepsem 
 

Měření pod lopatkou 

 
Měření nad 

hranou k. kyčelní 
Běh na 20 

m 
Skok do 

dálky Hod míčkem Výška Váha 
Datum 

testování 

1 MŠ Hutník 4 1,2 1,2 1,15 1 1 1,05 1,1 1,1 1,05 7,24 7,52 38 41 2,4 2,85 130 30 6.6.2017 

2 MŠ Tyršova 4 0,9 0,9 0,85 0,7 0,75 0,65 0,4 0,45 0,4 5,04 4,92 133 15 5,95 5,57 98 15 24.5.2017 

3 MŠ Hutník 4 0,9 0,9 0,95 0,8 0,8 0,85 0,5 0,5 0,5 7,43 6,89 67 75 1,7 2,08 111 21,3 6.6.2017 

4 MŠ Hutník 4 0,9 0,8 0,85 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 7,06 6,88 60 71 2,7 3,09 104 16 6.6.2017 

5 MŠ Milokošť 4 0,7 0,7 0,7 0,3 0,3 0,35 0,25 0,25 0,3 7,14 7,35 62 71 2,8 3 104 14,5 31.5.2017 

6 MŠ Chabařovická 4 0,6 0,6 0,65 0,4 0,4 0,45 0,5 0,55 0,55 5,89 5,95 114 108 4,19 4,29 114 19,5 19.6.2017 

7 MŠ Tyršova 4 0,7 0,8 0,85 0,55 0,55 0,55 0,45 0,5 0,5 5,22 5,12 88 74 3,02 3,56 102 14,5 24.5.2017 

8 MŠ Milokošť 4 0,8 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,45 0,45 0,55 6,88 6,75 60 71 4,85 4,75 103 16,4 31.5.2017 

9 MŠ Tyršova 4 0,9 0,9 0,95 0,7 0,65 0,6 0,6 0,5 0,55 0 0 131 113 4,15 3,95 116 20,3 23.5.2017 

10 MŠ Milokošť 4 0,8 0,8 0,8 0,55 0,5 0,5 0,45 0,45 0,5 6,31 6,71 85 89 3,45 3,92 105 16,6 31.5.2017 

11 MŠ Hutník 4 0,8 0,8 0,9 0,6 0,5 0,55 0,65 0,6 0,65 5,97 6,15 64 71 1,35 2 101 16,6 6.6.2017 

12 MŠ Chabařovická 4 0,9 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,5 0,45 0,45 6,32 6,12 49 58 4,32 5,1 129 22,5 19.6.2017 

13 MŠ Chabařovická 4 0,5 0,55 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,35 0,35 6,21 6,19 55 62 3,1 2,98 100 14,2 19.6.2017 

14 MŠ Chabařovická 4 1 0,95 0,95 0,8 0,75 0,75 0,8 0,7 0,8 5,88 5,19 61 69 2,84 3,17 113 21,7 19.6.2017 

15 MŠ Chabařovická 4 0,5 0,5 0,55 0,35 0,4 0,35 0,4 0,4 0,4 6,02 6,12 65 61 3,1 3,22 108 17 19.6.2017 

16 MŠ Chabařovická 4 0,6 0,65 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,45 0,45 8,78 8,19 65 61 4,12 4,29 101 14,6 19.6.2017 

17 MŠ Tyršova 4 0,9 1 0,95 0,55 0,65 0,6 0,4 0,4 0,4 7,1 7,35 93 74 5 5,2 105 17,9 19.5.2017 

18 MŠ Tyršova 4 0,7 0,75 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,55 0,45 5,4 4,93 100 133 5,3 6,95 110 19,5 24.5.2017 

19 MŠ Chabařovická 4 1 1,05 1 0,6 0,65 0,6 0,65 0,55 0,6 6,66 6,91 78 69 3,2 3,81 109 17,8 19.6.2017 

20 MŠ Milokošť 4 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 0,3 0,3 0,35 7,8 8,15 53 61 3,75 3,2 100 14,9 31.5.2017 

21 MŠ Hutník 4 0,6 0,6 0,7 0,5 0,45 0,5 0,4 0,35 0,4 5,18 5,29 98 105 3,3 3,49 100 15,5 6.6.2017 

22 MŠ Tyršova 4 1,1 1,1 1,15 0,9 0,85 0,95 0,9 0,85 0,8 5,13 4,97 89 94 4,74 5 111 22,7 24.5.2017 

23 MŠ Chabařovická 4 0,7 0,65 0,7 0,55 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,91 5,55 73 69 4,13 3,91 102 15,4 19.6.2017 

24 MŠ Hutník 4 0,8 0,8 0,75 0,8 0,75 0,7 0,6 0,5 0,5 7,06 7,25 76 92 3,35 3,14 108 18,7 6.6.2017 
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Poř.č. Název MŠ Věk Měření nad tricepsem Měření pod lopatkou 

 
Měření nad 

hranou k. kyčelní 
Běh na 20 

m 
Skok do 

dálky Hod míčkem Výška Váha 
Datum 

testování 

25 MŠ Hutník 5 0,95 0,9 0,9 0,65 0,6 0,6 0,5 0,55 0,55 5,84 6,05 47 52 1,8 2,05 110 19,7 6.6.2017 

26 MŠ Tyršova 5 0,9 0,9 0,9 0,5 0,5 0,5 0,45 0,4 0,4 5,8 5,95 63 56 3,4 4,15 108 18,6 19.5.2017 

27 MŠ Milokošť 5 0,95 0,9 0,9 0,9 0,9 0,95 0,85 0,9 0,9 5,81 5,57 80 85 5 5,15 122 25,9 31.5.2017 

28 MŠ Chabařovická 5 0,9 0,95 0,9 0,5 0,6 0,6 0,65 0,6 0,6 5,4 5,65 101 105 4,21 4,39 110 21 19.6.2017 

29 MŠ Tyršova 5 0,8 0,8 0,85 1 1 1 0,7 0,7 0,7 9,8 10,5 41 37 0,5 0,8 95 15 24.5.2017 

30 MŠ Tyršova 5 1 1 1 0,8 0,8 0,8 0,9 0,85 0,85 5,05 5 133 127 11,4 9,6 121 27,2 24.5.2017 

31 MŠ Chabařovická 5 0,7 0,75 0,7 0,55 0,5 0,5 0,4 0,4 0,45 5,78 5,91 93 99 5,75 5,44 103 15,9 19.6.2017 

32 MŠ Chabařovická 5 0,8 0,75 0,8 0,6 0,6 0,6 0,55 0,55 0,5 5,78 5,65 120 115 5,6 5,75 105 19,1 19.6.2017 

33 MŠ Milokošť 5 0,65 0,6 0,65 0,4 0,45 0,4 0,4 0,4 0,5 5,31 6 79 82 4 4,52 99 14,3 31.5.2017 

34 MŠ Chabařovická 5 0,55 0,5 0,5 0,5 0,55 0,5 0,3 0,35 0,3 6,3 6,2 99 91 2,78 3,12 18,1 109 19.6.2017 

35 MŠ Tyršova 5 0,9 0,8 0,8 0,55 0,5 0,55 0,4 0,4 0,4 5,6 5,15 118 90 2,5 3 112 18,1 19.5.2017 

36 MŠ Tyršova 5 0,6 0,6 0,6 0,45 0,5 0,45 0,4 0,5 0,4 5,1 5,6 114 98 2,98 3,4 109 16,2 19.5.2017 

37 MŠ Tyršova 5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,35 0,4 0,4 0,4 5,9 5,71 30 37 2 2,25 98 14,7 22.5.2017 

38 MŠ Tyršova 5 0,55 0,55 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,45 6,9 5,85 67 50 2,83 2,4 100 16,8 23.5.2017 

39 MŠ Milokošť 5 0,9 0,9 0,9 0,65 0,6 0,6 0,4 0,5 0,45 5,84 5,72 112 121 3,4 3,75 102 15,9 31.5.2017 

40 MŠ Hutník 5 1 0,9 0,95 0,55 0,5 0,5 0,6 0,55 0,55 5,99 5,85 54 65 3,9 4,06 103 16,7 6.6.2017 

41 MŠ Tyršova 5 0,7 0,7 0,7 0,45 0,45 0,5 0,5 0,5 0,5 6,2 6,45 40 28 2,95 3,05 110 19,8 19.5.2017 

42 MŠ Milokošť 5 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,6 0,7 0,65 6,5 6,95 59 71 4,8 4,25 103 18,1 31.5.2017 

43 MŠ Hutník 5 0,6 0,6 0,65 0,5 0,45 0,45 0,4 0,4 0,4 6,6 6,25 77 82 2,7 3,15 107 14,8 6.6.2017 

44 MŠ Tyršova 5 0,7 0,8 0,8 0,5 0,5 0,55 0,4 0,4 0,4 5,4 5,25 112 115 4,9 5,05 107 16,9 22.5.2017 

45 MŠ Hutník 5 0,8 0,8 0,75 0,6 0,6 0,55 0,5 0,5 0,5 4,84 4,62 79 89 5,65 5,98 109 21,3 6.6.2017 

46 MŠ Hutník 5 1 0,95 0,95 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 6,81 6,35 47 41 3,5 3,41 104 17,4 6.6.2017 

47 MŠ Mezivrší 5 1,05 1 1 0,65 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 5,91 5,2 89 112 3,95 4,05 107 18,3 26.6.2017 

48 MŠ Tyršova 5 0,7 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,4 0,45 0,4 5,2 5,13 102 118 5,1 5,35 113 20,5 22.5.2017 

49 MŠ Hutník 5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 5,18 5,38 105 112 6,64 6,97 110 17,9 6.6.2017 

50 MŠ Mezivrší 5 0,65 0,7 0,7 0,5 0,6 0,5 0,35 0,4 0,4 4,62 5,21 52 76 1,24 1,45 112 19,9 26.6.2017 
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51 MŠ Tyršova 5 0,8 0,8 0,85 0,5 0,6 0,55 0,4 0,4 0,4 5,4 4,9 123 144 11 10,5 115 19,8 23.5.2017 

52 MŠ Mezivrší 5 1 1 1 0,5 0,45 0,45 0,6 0,6 0,6 5,5 4,87 44 38 0,9 1,8 118 19,3 26.6.2017 

53 MŠ Tyršova 5 0,9 0,9 0,8 0,5 0,5 0,4 0,4 0,55 0,5 6,9 6,75 80 68 6,3 6,53 101 14,7 22.5.2017 

54 MŠ Tyršova 5 1 0,95 1 0,9 0,9 0,9 0,5 0,4 0,5 5,9 6,3 124 133 3,5 3,85 117 21,3 23.5.2017 

55 MŠ Mezivrší 5 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 6,21 6,17 97 91 3,51 4,47 111 21,6 26.6.2017 

56 MŠ Tyršova 5 0,65 0,7 0,7 0,45 0,45 0,5 0,4 0,4 0,4 0 0 123 127 6,4 6 118 20,1 24.5.2017 

57 MŠ Milokošť 5 0,9 0,95 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,75 0,7 6,78 7,05 62 71 3,5 4,2 102 17,1 31.5.2017 

58 MŠ Chabařovická 5 1 1 1,05 0,6 0,65 0,6 0,65 0,6 0,6 5,72 5,51 86 81 3,93 3,95 119 22 19.6.2017 

59 MŠ Tyršova 5 0,75 0,85 0,8 0,6 0,65 0,6 0,5 0,5 0,55 4,3 5,15 71 86 3,2 3,15 119 22,20 24.5.2017 

60 MŠ Tyršova 5 0,9 0,9 0,95 0,6 0,65 0,6 0,4 0,5 0,4 5,9 5,5 117 116 4,2 4,85 108 18,2 23.5.2017 

61 MŠ Mezivrší 5 0,65 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,45 0,5 0,5 5,53 5,1 106 111 4,29 5,75 113 19,2 26.6.2017 

62 MŠ Tyršova 5 0,7 0,7 0,8 0,6 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 5,9 6,25 57 52 3,1 3,55 100 16,7 19.5.2017 

63 MŠ Tyršova 5 1,2 1,1 1 0,6 0,6 0,6 0,45 0,35 0,4 5,7 5,45 121 118 9,5 9,28 112 19,8 22.5.2017 

64 MŠ Tyršova 5 0,8 0,8 0,85 0,7 0,65 0,7 0,4 0,45 0,4 4,5 4,2 126 124 6,1 6,25 115 18,4 23.5.2017 

65 MŠ Mezivrší 5 0,7 0,7 0,7 0,45 0,5 0,5 0,5 0,45 0,45 5,47 5,01 91 100 6,7 4,35 116 18,9 26.6.2017 

66 MŠ Tyršova 5 0,9 1 1,05 0,6 0,65 0,7 0,5 0,5 0,45 7,3 7,45 39 45 0,8 1,25 95 13,4 23.5.2017 

67 MŠ Tyršova 5 1,1 1,1 1,1 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,75 5,5 4,95 93 106 3,4 4,1 113 21,8 19.5.2017 

68 MŠ Mezivrší 5 0,75 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,55 5,19 4,98 118 124 8,65 5,93 108 18 26.6.2017 

69 MŠ Tyršova 5 0,7 0,8 0,9 0,5 0,45 0,55 0,4 0,4 0,4 5,4 5,65 108 89 2,46 2,55 104 15,6 22.5.2017 

70 MŠ Tyršova 5 1 0,95 0,95 0,7 0,7 0,075 0,5 0,6 0,55 5,1 5,35 116 127 4,3 5 114 19,2 23.5.2017 

71 MŠ Hutník 5 0,8 0,8 0,85 0,8 0,8 0,75 0,5 0,5 0,5 6,27 6,15 62 61 3,76 3,89 104 16,2 6.6.2017 

72 MŠ Mezivrší 5 0,7 0,7 0,75 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 4,68 4,55 120 115 7,57 5,75 114 18,9 26.6.2017 

73 MŠ Chabařovická 5 0,75 0,7 0,75 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4 0,45 5,25 5,41 98 91 5 5,12 115 22,7 19.6.2017 

74 MŠ Hutník 5 1 1 1,05 0,6 0,6 0,65 0,65 0,6 0,65 4,51 4,21 88 81 6,75 7,09 113 22,7 6.6.2017 

75 MŠ Mezivrší 5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 4,99 5,16 123 84 6,13 6,23 110 19,2 26.6.2017 

76 MŠ Mezivrší 5 0,8 0,8 0,8 0,55 0,6 0,6 0,5 0,45 0,45 5,84 5,5 103 99 6,9 5,63 114 19,7 26.6.2017 
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77 MŠ Tyršova 5 0,8 1 0,85 0,5 0,6 0,5 0,3 0,35 0,35 4,4 4,75 108 110 4,8 5,05 113 19,4 19.5.2017 

78 MŠ Milokošť 5 1,2 1,1 1,5 0,85 0,8 0,8 0,9 1 0,9 5,05 5,19 113 121 8 7,55 115 24,3 31.5.2017 

79 MŠ Tyršova 5 1,1 1,05 1,15 0,7 0,7 0,65 0,9 0,9 0,9 6,5 5,95 81 79 2 2,8 102 18,4 23.5.2017 

80 MŠ Tyršova 5 1 1 1 0,6 0,6 0,7 0,6 0,55 0,5 6,1 6 108 110 2,5 3,2 113 19,5 23.5.2017 

81 MŠ Chabařovická 5 0,65 0,5 0,65 0,5 0,4 0,5 0,4 0,45 0,4 4,71 5,25 114 121 4,9 4,74 112 19,5 9.6.2017 

82 MŠ Chabařovická 5 0,7 0,65 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,45 5,9 5,81 84 89 6,43 6,21 114 18 19.6.2017 

83 MŠ Hutník 5 0,7 0,7 0,65 0,45 0,5 0,5 0,4 0,4 0,45 4,58 4,69 108 105 3,72 3,98 114 19,3 6.6.2017 

84 MŠ Mezivrší 5 0,7 0,7 0,7 0,55 0,6 0,6 0,45 0,5 0,5 4,66 5,1 100 126 6,9 6,2 124 23,3 26.6.2017 

85 MŠ Tyršova 5 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4 0,35 0,4 0,45 0,5 5 5,5 96 111 2,8 2,6 111 16,8 23.5.2017 

86 MŠ Tyršova 5 1,1 1 0,95 1,1 0,95 1 1 1 0,95 4,7 4,99 140 136 7 7,25 128 30 23.5.2017 

87 MŠ Chabařovická 5 0,5 0,55 0,5 0,4 0,5 0,5 0,45 0,4 0,4 5,78 5,95 111 102 4,3 4,55 114 19,2 19.6.2017 

88 MŠ Hutník 5 0,95 0,9 0,9 0,6 0,6 0,65 0,4 0,45 0,45 4,61 4,39 107 115 8,2 8,05 113 20,9 6.6.2017 

89 MŠ Hutník 5 1 0,95 1 0,65 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 5,16 5,3 110 100 5,65 5,88 111 19,4 6.6.2017 

90 MŠ Tyršova 6 0,8 0,85 0,8 0,5 0,6 0,65 0,5 0,45 0,4 5,3 5,36 120 130 4,7 4,98 118 20,6 22.5.2017 

91 MŠ Milokošť 6 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 5,85 5,29 84 91 4,15 4,86 115 17,7 31.5.2017 

92 MŠ Tyršova 6 0,7 0,7 0,75 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,55 5,8 6 106 132 7,3 7,45 127 26,9 22.5.2017 

93 MŠ Tyršova 6 1,1 1 0,95 0,9 0,9 0,85 0,9 0,85 0,8 5,21 5,4 102 123 6,1 5,7 119 21,6 23.5.2017 

94 MŠ Tyršova 6 0,7 0,7 0,75 0,6 0,6 0,55 0,5 0,5 0,45 5 5,8 145 130 6,45 6,58 120 21,2 23.5.2017 

95 MŠ Chabařovická 6 0,85 0,85 0,8 0,55 0,6 0,55 0,55 0,6 0,6 4,56 4,99 109 100 5,96 5,84 118 21,5 9.6.2017 

96 MŠ Chabařovická 6 0,5 0,5 0,45 0,3 0,35 0,35 0,3 0,4 0,35 5,22 5,09 125 104 6,74 6,29 126 21,2 9.6.2017 

97 MŠ Hutník 6 1,1 1 1 0,95 0,9 0,9 1 1 1 5,25 5,15 88 91 4,1 4,75 115 23 6.6.2017 

98 MŠ Chabařovická 6 0,7 0,7 0,075 0,5 0,5 0,55 0,4 0,5 0,4 5,1 5,15 112 110 5,8 5,95 125 21 9.6.2017 

99 MŠ Mezivrší 6 0,9 0,9 0,9 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 6,19 5,98 122 101 4,22 4,3 106 15,6 26.6.2017 

100 MŠ Milokošť 6 0,9 0,9 0,85 0,6 0,55 0,6 0,4 0,4 0,4 5,34 5,21 119 123 4,05 4,2 110 20,1 31.5.2017 

101 MŠ Tyršova 6 0,85 0,8 0,8 0,6 0,65 0,7 0,55 0,6 0,65 12,1 11,1 46 35 5,2 4,8 114 28,1 23.5.2017 

102 MŠ Chabařovická 6 0,6 0,6 0,65 0,5 0,5 0,5 0,45 0,45 0,5 5,03 5,01 117 110 7,53 7,49 120 19,8 9.6.2017 
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103 MŠ Tyršova 6 0,8 0,9 0,85 0,6 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5 4,81 4,5 132 109 8 7,4 108 17,3 24.5.2017 

104 MŠ Milokošť 6 1 1,05 1,1 0,5 0,5 0,6 0,55 0,6 0,6 6,05 6,2 93 85 4,2 4,45 115 19 31.5.2017 

105 MŠ Mezivrší 6 0,75 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,45 0,4 0,5 6,06 5,91 96 114 3,8 4,2 108 16,5 26.6.2017 

106 MŠ Mezivrší 6 0,9 0,9 0,85 0,5 0,5 0,6 0,45 0,5 0,5 5,61 5,15 135 119 6,2 5,47 117 20 26.6.2017 

107 MŠ Tyršova 6 0,9 0,8 0,9 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,35 6,5 6,21 91 96 3,6 4 112 12,9 19.5.2017 

108 MŠ Tyršova 6 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4 0,5 0,4 0,45 0,4 5,6 6,1 127 144 5,95 6,2 121 20,2 19.5.2017 

109 MŠ Tyršova 6 0,5 0,45 0,5 0,3 0,3 0,35 0,4 0,4 0,4 6,5 7,2 48 67 3,6 3,2 99 14,8 23.5.2017 

110 MŠ Tyršova 6 0,6 0,6 0,55 0,45 0,45 0,45 0,5 0,5 0,5 4,6 5,1 131 142 4,6 4,74 116 20,4 23.5.2017 

111 MŠ Tyršova 6 0,6 0,6 0,6 0,45 0,45 0,45 0,5 0,5 0,5 5,1 5,29 103 129 5,4 4,5 103 18,7 23.5.2017 

112 MŠ Tyršova 6 0,8 0,85 0,7 0,7 0,65 0,75 0,6 0,7 0,65 5,04 4,75 133 152 5,94 5,22 116 18,7 24.5.2017 

113 MŠ Tyršova 6 0,9 0,9 0,85 0,65 0,65 0,7 0,55 0,55 0,55 4,9 4,85 108 108 5,2 5,9 125 27,1 24.5.2017 

114 MŠ Tyršova 6 0,9 0,9 0,8 0,65 0,6 0,6 0,5 0,5 0,55 5,4 5,05 104 146 5,4 5,85 113 22,1 19.5.2017 

115 MŠ Tyršova 6 0,6 0,6 0,6 0,65 0,6 0,55 0,5 0,5 0,45 6,71 6,58 115 102 3,3 3,65 120 20,9 19.5.2017 

116 MŠ Tyršova 6 0,6 0,65 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,45 0,4 4,6 4,9 115 146 5,45 7,1 117 20,4 23.5.2017 

117 MŠ Tyršova 6 0,7 0,8 0,6 0,45 0,5 0,55 0,4 0,4 0,5 5 5,08 90 102 3,9 4,05 118 18,2 22.5.2017 

118 MŠ Chabařovická 6 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,6 0,65 0,55 0,55 6,09 6,21 97 102 4,21 5,02 128 23,3 19.6.2017 

119 MŠ Tyršova 6 0,6 0,65 0,7 0,5 0,65 0,55 0,4 0,45 0,35 4,2 4,32 150 136 8,71 5,42 123 19,8 24.5.2017 

120 MŠ Tyršova 6 1 1 1,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,65 5,21 5,56 95 130 4,71 4,82 120 22,7 24.5.2017 

121 MŠ Tyršova 6 1 1 1,2 0,6 0,65 0,6 0,45 0,4 0,4 5,8 6,02 126 135 5,6 5,85 122 24 22.5.2017 

122 MŠ Tyršova 6 0,75 0,85 0,8 0,6 0,6 0,55 0,5 0,45 0,5 4,9 5,15 126 114 5,5 5,9 118 20,5 22.5.2017 

123 MŠ Mezivrší 6 1,1 1 1 0,9 0,9 0,9 0,75 0,8 0,8 8,03 7,56 70 79 4,71 2,58 107 19,3 26.6.2017 

124 MŠ Tyršova 6 0,5 0,5 0,6 0,35 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 10 9,5 64 64 3 3,45 102 16,5 23.5.2017 

125 MŠ Tyršova 6 0,75 0,75 0,7 0,5 0,5 0,55 0,45 0,5 5 4,41 4,81 93 104 5,6 3,81 122 24,7 24.5.2017 

126 MŠ Hutník 6 0,8 0,8 0,8 0,65 0,6 0,55 0,5 0,5 0,5 5,11 5,39 97 105 3,98 3,75 121 21,6 6.6.2017 

127 MŠ Milokošť 6 0,75 0,7 0,75 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 4,93 4,75 124 110 4,8 5 111 19,2 31.5.2017 

128 MŠ Hutník 6 0,9 0,9 0,95 0,5 0,6 0,6 0,55 0,6 0,6 4,9 4,51 98 108 2,8 3,45 120 23,2 6.6.2017 
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129 MŠ Chabařovická 6 0,8 0,8 0,75 0,6 0,65 0,6 0,5 0,55 0,5 4,63 4,85 123 119 6,63 6,12 115 20,7 19.6.2017 

130 MŠ Hutník 6 0,7 0,7 0,75 0,5 0,5 0,5 0,45 0,4 0,4 5,93 5,55 72 81 3,45 4 122 22,2 6.6.2017 

131 MŠ Tyršova 6 1,05 1,1 1 0,8 0,7 0,7 1,2 1,05 1,1 4,93 5,01 126 125 6,1 7,45 125 29,2 24.5.2017 

132 MŠ Tyršova 6 0,9 0,9 0,85 0,4 0,55 0,5 0,5 0,5 0,5 4,6 4,85 84 86 2,7 3,15 104 16,9 23.5.2017 

133 MŠ Mezivrší 6 1,35 1,4 1,4 1,05 1,1 1,1 0,9 0,95 0,95 5,4 5,09 98 89 3,5 4,2 124 31 26.6.2017 

134 MŠ Mezivrší 6 1,25 1,2 1,2 0,95 0,9 0,9 1 1 1 6,53 6,29 59 71 4,93 5,13 118 23 27.6.2017 

135 MŠ Chabařovická 6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,55 0,4 0,5 0,5 4,41 4,69 131 109 5,32 5,15 122 22,7 9.6.2017 

136 MŠ Tyršova 6 0,7 0,7 0,7 0,5 0,55 0,55 0,6 0,6 0,6 7,4 6,85 29 30 1,12 1,36 105 18,5 23.5.2017 

137 MŠ Mezivrší 6 1,4 1,3 1,3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,85 0,9 5,16 4,98 95 87 7,68 3,21 125 27,5 27.6.2017 

138 MŠ Chabařovická 6 1 1 1,05 0,7 0,7 0,65 0,6 0,55 0,6 4,47 4,88 108 119 7,26 7,41 120 24,2 9.6.2017 

139 MŠ Mezivrší 6 0,8 0,8 0,8 0,4 0,4 0,4 0,45 0,5 0,5 5,78 5,28 118 121 4,4 3,93 122 20 27.6.2017 

140 MŠ Chabařovická 6 0,55 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,35 0,4 0,45 4,94 4,75 104 95 7,24 7,75 122 21,6 9.6.2017 

141 MŠ Tyršova 6 0,65 0,7 0,8 0,45 0,5 0,5 0,4 0,45 0,45 5,3 5,5 117 114 6,8 6,3 119 20,2 19.5.2017 

142 MŠ Tyršova 6 0,7 0,8 0,75 0,6 0,5 0,6 0,4 0,45 0,55 4,3 4,6 133 144 8,2 7,8 130 23,6 24.5.2017 

143 MŠ Hutník 6 0,7 0,75 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,55 5,46 5,93 86 92 5,1 4,74 112 18,6 6.6.2017 

144 MŠ Tyršova 6 0,85 0,85 0,9 0,6 0,6 0,6 0,5 0,55 0,55 6,2 6,35 124 103 6,5 6,12 125 26,2 19.5.2017 

145 MŠ Chabařovická 6 0,9 0,85 0,8 0,6 0,5 0,5 0,55 0,5 0,5 5,18 5,55 129 118 6,97 7,11 118 20,6 19.6.2017 

146 MŠ Chabařovická 6 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,4 0,45 0,45 4,53 4,97 107 111 4,6 4,15 121 22,9 9.6.2017 

147 MŠ Chabařovická 6 0,6 0,6 0,55 0,5 0,5 0,55 0,4 0,4 0,5 6,13 6,24 104 98 3,28 3 124 22,5 9.6.2017 

148 MŠ Tyršova 6 0,9 0,9 0,9 0,65 0,65 0,6 0,5 0,55 0,6 5,55 5,24 56 78 5,9 5,14 109 20,6 19.5.2017 

149 MŠ Mezivrší 6 0,9 0,9 0,95 0,6 0,55 0,6 0,5 0,5 0,5 4,83 4,41 125 118 3,91 6,32 120 21,8 27.6.2017 

150 MŠ Milokošť 6 1,05 1 1 0,7 0,75 0,75 0,55 0,5 0,5 7 7,21 85 93 5 4,47 125 24,9 31.5.2017 

151 MŠ Tyršova 6 1 1 1 0,8 0,8 0,75 0,8 0,8 0,75 4,42 4,05 149 151 5,4 5,62 123 23,6 24.5.2017 

152 MŠ Tyršova 6 0,7 0,8 0,8 0,5 0,45 0,55 0,4 0,4 0,4 6,4 6 70 80 2,6 3,2 110 18,1 19.5.2017 

153 MŠ Mezivrší 6 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,55 0,55 6,34 5,8 92 91 2,74 3,51 107 16,7 26.6.2017 

154 MŠ Mezivrší 6 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 5,58 5,29 109 96 3,19 3,65 106 14,5 26.6.2017 
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155 MŠ Mezivrší 6 0,8 0,8 0,8 0,5 0,5 0,55 0,5 0,45 0,45 5 4,81 122 115 4,32 6,78 122 21,8 27.6.2017 

156 MŠ Chabařovická 6 0,65 0,6 0,6 0,4 0,4 0,45 0,45 0,5 0,5 5 5,12 126 121 8,87 8,52 121 22,1 19.6.2017 

157 MŠ Tyršova 6 1 1,05 0,95 0,75 0,7 0,7 0,65 0,7 0,65 5,5 5,09 38 59 2,7 2,3 119 29,8 24.5.2017 

158 MŠ Chabařovická 6 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,65 0,6 4,91 5,11 103 99 5,8 5,1 122 23 9.6.2017 

159 MŠ Chabařovická 6 0,7 0,07 0,8 0,45 0,55 0,45 0,4 0,45 0,4 4,5 4,82 136 128 4,87 5,01 125 24,2 9.6.2017 

160 MŠ Mezivrší 6 0,75 0,8 0,8 0,5 0,45 0,5 0,6 0,6 0,6 6,32 6,58 96 110 3,51 4,22 101 15,2 26.6.2017 

161 MŠ Tyršova 6 0,6 0,6 0,6 0,45 0,45 0,4 0,45 0,45 0,5 7,9 6,8 56 50 2,8 3,1 110 16,8 22.5.2017 

162 MŠ Tyršova 6 0,6 0,6 0,65 0,4 0,45 0,5 0,4 0,4 0,4 4 4,5 133 142 9,3 9,23 122 20,8 23.5.2017 

163 MŠ Chabařovická 6 0,7 0,7 0,7 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 4,72 5,02 101 110 5,42 5,81 118 20,4 9.6.2017 

164 MŠ Mezivrší 6 0,9 0,95 1 0,65 0,6 0,6 0,9 0,8 0,8 5,78 5,2 104 111 4,15 4,05 122 22,2 27.6.2017 

165 MŠ Mezivrší 6 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 6,22 6,01 98 104 4,92 4,05 102 14,2 26.6.2017 

166 MŠ Tyršova 6 0,7 0,7 0,8 0,35 0,4 0,35 0,3 0,35 0,35 6 5,8 136 136 3,5 4,25 119 19,6 19.5.2017 

167 MŠ Tyršova 6 0,7 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 4,1 4,3 138 142 7,4 6,43 114 18,9 23.5.2017 

168 MŠ Mezivrší 6 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,8 0,6 0,65 0,65 7,19 6,81 63 71 2,75 3,91 102 14,8 26.6.2017 

169 MŠ Tyršova 6 0,8 1 0,9 0,7 0,7 0,65 0,65 0,55 0,5 4,9 5,2 110 92 4,42 4,53 109 19,9 23.5.2017 

170 MŠ Tyršova 6 0,9 0,9 0,85 0,6 0,65 0,7 0,7 0,7 0,7 4,8 4,95 109 109 5,2 6 126 22,5 24.5.2017 

171 MŠ Tyršova 6 1,1 1 1,1 0,5 0,55 0,5 0,55 0,5 0,55 4,9 5,1 123 124 7,1 7 123 26,4 22.5.2017 

172 MŠ Tyršova 6 0,7 0,7 0,8 0,55 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 5,2 5,79 104 76 5,6 5,9 120 22,5 19.5.2017 

173 MŠ Chabařovická 6 0,6 0,6 0,65 0,5 0,6 0,55 0,4 0,4 0,4 4,5 4,75 141 145 11,61 10,99 132 26,6 9.6.2017 

174 MŠ Tyršova 6 1,2 1,1 1,1 0,9 0,95 0,85 0,8 0,8 0,8 6 6,25 93 125 3,7 3,24 114 22,2 23.5.2017 

175 MŠ Tyršova 6 0,7 0,7 0,7 0,55 0,55 0,6 0,45 0,4 0,5 5,9 5,45 84 97 2,42 2,14 108 19,4 23.5.2017 

176 MŠ Mezivrší 6 0,5 0,5 0,5 0,35 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 7,09 7 79 112 3,28 3,13 112 16,3 26.6.2017 
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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 Vašeho dítěte ve výzkumném projektu 

v rámci bakalářské práce s názvem „Úroveň motorických schopností a adipozity u dětí 

v předškolním věku“ prováděné v mateřské škole – MŠ Chabařovická (Chabařovická 1349/2, 

Praha 8 – Kobylisy), MŠ Veselí nad Moravou (Kolárova 1235).  

Cílem bakalářské práce je hodnocení úrovně tělesné zdatnosti a množství podkožního 

tuku v těle u dětí předškolního věku. Předpokládám, že se bude jednat o pokles tělesné zdatnosti 

a nárůst množství podkožního tuku, oproti roku 2011, kdy bylo testování prováděno naposledy. 

Tyto změny jsou u dětí považovány za reakci na měnící se způsob života se snižováním 

pohybové aktivity.  

1. U dětí bude prováděno měření tří kožních řas (řasa nad lopatkou, řasa nad tricepsem a řasa 

nad hranou kosti kyčelní). Při měření kožních řas bude postupováno podle Mezinárodních 

standardů pro antropometrická hodnocení. Kožní řasa bude měřena kaliperem. Kaliper je 

nejjednodušší možností jak přesně změřit procento tělesného tuku.  

2. Dále děti absolvují tři motorické testy: skok do dálky z místa, běh na 20 metrů a hod 

míčkem. Motorické testy bude dítě provádět dvakrát. Zapsán bude lepší výsledek. 

3. Rizika jsou minimální a nejsou vyšší, než při běžné pohybové aktivitě, kterou děti absolvují 

v rámci předškolního vzdělávání. Výzkum pro dítě není psychicky ani fyzicky náročný. 

Jedná se o neinvazivní bezbolestné testování a měření. Výzkumu se nemohou účastnit děti 

s akutním onemocněním, např. Po úrazu dolních končetin, po úrazu horních končetin. Tyto 

děti by se však v mateřské škole neměly nacházet. Při testování budou přítomny učitelky 

dané MŠ, které budou dohlížet na průběh testování. Zdravotní stav dítěte posoudí 

rodič/zákonný zástupce.   

4. Účast Vašeho dítěte v projektu nebude finančně ohodnocená. 

5. Hlavním přínosem tohoto projektu je prokázání zhoršující se situace u tělesné zdatnosti a 

množství podkožního tuku u dětí předškolního věku. Poukázání, že zhoršující situace se 

začíná tvořit již u dětí v předškolním věku a snaha tuto situaci řešit může mít psychický, 

ale hlavně zdravotní charakter. Přínos bakalářské práce vidím v mém odborném a 

profesním růstu, také k rozvoji studovaného oboru.  

6. Jedná se o bakalářskou práci. Získaná data budou použita pouze pro účely této bakalářské 

práce. V případě pořízení fotografií z výzkumu, budou rodičové dítěte požádáni o souhlas 

s uveřejněním v bakalářské práci. Osobní data budou anonymizovaná a zveřejněná 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
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v anonymní podobě a fotografie dětí budou upraveny tak, aby nebyla možná jejich 

identifikace. 

7. S celkovými výsledky a závěry z výzkumného projektu se může rodič/zákonný zástupce 

seznámit v bakalářské práci, která bude po obhájení zveřejněna v repozitáři závěrečných 

prací Univerzity Karlovy nebo na e-mail adrese kubagalar@seznam.cz. Individuální 

výsledky získá rodič/zákonný zástupce v den testování při vyzvednutí dítěte z mateřské 

školy. 

8. Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchovaná v anonymní podobě a publikovaná 

v bakalářské práci, případně v odborných časopisech, monografiích a na konferencích, 

případně budou využitá při další výzkumné práci na UK FTVS. Po anonymizaci budou 

osobní data smazána 

9. V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu Jakub Galář     

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

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení Jakub Galář      

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

 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím s 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 účasti ve výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. 

Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas 

kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude následně 

informovat předkladatele projektu. 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka  .................................................................................... 

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

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

 


