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Abstrakt 

Název: Vliv řízené tělesné přípravy na výsledky výročního přezkoušení z tělesné 

výkonnosti u vojáků z povolání AČR. 

Cíle: Zjištění vlivu řízené tělesné přípravy na výroční přezkoušení vojáků 

z povolání. Další dílčí cíle se zaměřují na rozvoj silových a vytrvalostních 

schopností vojáků a hledají souvislosti mezi řízenou tělesnou přípravou, její 

docházkou a úspěšností ve výročním přezkoušení 2019. 

Metody:  Výzkum probíhal u 14. pluku logistické podpory VÚ 4854 Pardubice, 

výzkumný soubor obsahoval 24 vojáků z povolání, kteří nesplnili normy 

výročního přezkoušení v roce 2018. Ti se po dobu 3 měsíců účastnili řízené 

tělesné přípravy zaměřené na rozvoj vytrvalostních a silových schopností.  

Dále byly porovnány změny ve výkonnosti a rozebrány pomocí základních 

statistických charakteristik. Pro přehlednost byly jednotlivé výstupy graficky 

vizualizovány pomocí krabicového diagramu. Byly stanoveny dvě hypotézy, 

které byly statisticky ověřeny a vyhodnoceny po ověření normality dat 

pomocí párového t-testu, v opačném případně pomocí párového Wilcoxonova 

testu na hladině statistické významnosti 𝛼 = 0,05. 

Výsledky:  Vlivem řízené tělesné přípravy došlo k rozvoji jak vytrvalostních, tak 

silových schopností. Byl prokázán statisticky významný rozdíl ve výsledcích 

z vytrvalostního testu běh na 12 minut a ze silového testu leh – sed. Celkově 

došlo k průměrnému zlepšení kondičních schopností vojáků. Docházka 

na řízenou tělesnou přípravu v rozsahu 40 % se ukázala jako nedostatečná 

pro 5 vojáků, kteří znovu neuspěli ve výročním přezkoušení 2019. 

Klíčová slova: výroční přezkoušení, řízená tělesná příprava, tréninkový plán, silové 

schopnosti, vytrvalostní schopnosti. 

  



 

Abstract 

Title: Effect of managed PT on the results of the annual examination of physical 

performance of Czech army professional soldiers. 

Objectives: Detection of the influence of controlled training on the annual examination 

of professional soldiers. Other goals focus on the development of physical 

strength and endurance of soldiers and on the connection between controlled 

physical training, soldiers’ attendance and their success in the annual 

examination 2019. 

Methods: The research was carried out in the 14th Logistic Support Regiment VÚ 4854 

Pardubice, the research sample consisted of 24 professional soldiers who 

failed to meet the standards of the annual examination in 2018. For the period 

of 3 months they participated in controlled physical training aimed 

at developing their endurance and physical strength. Furthermore, changes 

in their performance were compared and analyzed using basic statistical 

characteristics. For clarity, the individual results were graphically visualized 

using a box diagram. Two hypotheses were established, which were 

statistically verified and evaluated after verifying the normality of the data 

using a paired t-test or in the opposite case a paired Wilcoxon test at the level 

of statistical significance 𝛼 = 0,05. 

Results: The controlled physical training had positive effect on the increase of physical 

strength and endurance. There were statistically significant differences 

in the results of the 12-minute-run endurance test, and sit-up strength test. 

Overall, there was an average improvement in the fitness of soldiers. 

Attendance at the controlled physical training in the range of 40% proved 

to be insufficient for 5 soldiers who failed again the annual examination 2019. 

Key words: annual examination, controlled physical training, training plan, strength 

skills, endurance skills.  
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1   ÚVOD 

V dnešní době již nikoho z nás nepřekvapí, že pro zdravý životní styl je důležitá 

pravidelná a přiměřená pohybová aktivita. Dostatečným pohybem jsme schopni 

předcházet různým zdravotním komplikacím. 

Právě zdravotní stav vojáků z povolání je základním předpokladem 

pro dlouhodobý a kvalitní výkon služby. Dlouhodobá onemocnění způsobená nezdravým 

životním stylem omezují jejich pracovní náplň, často vedou k dlouhodobé zdravotní 

neschopnosti či předčasnému ukončení pracovního poměru. V takových případech 

dochází ke znehodnocení vynaložených nákladů na připravenost vojáků, ale také lidského 

úsilí, které za celým procesem přípravy stojí. 

Je tedy jasné, že i pro Armádu České republiky je velmi důležitý zdravotní stav 

a tělesná připravenost vojáků. Počátkem 90. let se vzhledem k novým potřebám armády 

změnilo i povinné výroční přezkoušení jako kontrolní nástroj tělesné připravenosti 

vojáků, které od té doby prošlo několikaletým vývojem. V současné době tuto 

problematiku řeší Normativní výnos Ministerstva obrany 12/2011, ve kterém jsou 

stanoveny požadavky na testování tělesné výkonnosti, jejichž cílem je zajistit vysokou 

úroveň tělesné zdatnosti. Pro vojáky se tím výroční přezkoušení stalo nedílnou součástí 

každého výcvikového roku. 

Při své profesi vojáka z povolání se denně setkávám s různou úrovní kondičních 

schopností vojáků a jako tělovýchovný pracovník z pověření u 14. pluku logistické 

podpory Pardubice vnímám jako důležité nesloužit pouze jako kontrolní orgán tělesné 

připravenosti, ale zároveň jako významný článek podporující její rozvoj. 

Podporovat rozvoj tělesné připravenosti je důležité zejména u vojáků, kteří 

nesplní výroční přezkoušení a jsou hodnoceni jako nevyhovující. S takovými vojáky 

je pod naším dohledem vedena řízená tělesná příprava, která je pro ně povinná a má 

za úkol připravit je tak, aby úspěšně absolvovali výroční přezkoušení. 

S ohledem na skutečnost, že se řízené tělesné přípravy účastní každý rok několik 

desítek nevyhovujících, chtěl jsem její vliv více analyzovat, a tak vznikl podnět na téma 

této bakalářské práce, která se zabývá vlivem řízené tělesné přípravy na výsledky 

výročního přezkoušení vojáků. 
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Pro rok 2019 jsem si organizaci řízené tělesné přípravy vzal na starost, vytvořil 

jsem specifický tréninkový plán a po dobu 3 měsíců jsem společně se svými kolegy 

připravoval nevyhovující vojáky na výroční přezkoušení. 

Výsledky a hodnocení této práce nám ukážou důležitost řízené tělesné přípravy 

a její úskalí. Zároveň bych byl rád, kdyby zjištěné výsledky případně pomohly 

k optimalizaci samotného procesu řízené tělesné přípravy u 14. pluku logistické podpory. 
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2   REŠERŠE LITERATURY 

Problematice výsledků u jednotlivých organizačních celků z výročního 

přezkoušení se v Armádě České republiky (AČR) věnovalo již několik autorů. Klepač 

(2006) se zabýval výročním přezkoušením, kde porovnával dosažené výsledky čtyř 

útvarů vojenské policie v letech 2001–2004 a pomocí dotazníkového šetření zjistil, 

že služební tělesná výchova není dostatečně využívána zejména kvůli nepravidelné 

pracovní době a vysoké pracovní vytíženosti vojáků. Lokoč (2009) analyzoval výsledky 

u leteckých základen mezi lety 2006–2008 a pomocí dotazníkového šetření zjistil, 

že jejich nízká účast na hodinách služební tělesné výchovy vede ke snížení tělesné 

výkonnosti a k následnému nesplnění výročního přezkoušení z důvodu pracovního 

vytížení a nezájmu vojáků o služební tělesnou přípravu. V letech 2006–2013 se Paukner 

(2014) zabýval výsledky výročního přezkoušení u 142. praporu oprav Klatovy a zjistil, 

že se téměř 60 % vojáků věnuje pohybové aktivitě maximálně 1× týdně a také 

že podstatná část vojáků nepovažuje za důležité být co nejúspěšnější ve výročním 

přezkoušení.  

Fyzickou zdatností vojáků a pravidelným testováním jejich tělesné připravenosti 

se nezabývá pouze AČR, ale i ostatní státy včetně členských zemí Severoatlantické 

aliance (NATO). Wilkinson & kol. (2008) sledovali vývoj fyzické úrovně v rámci 

24týdenního výběrového programu do britské armády výsadkového pluku Paras a přišli 

s doporučením strukturovanějšího a progresivnějšího přístupu k fyzické zátěži rekrutů, 

zejména v prvních 9 týdnech programu, kdy je riziko ztráty motivace či vzniku zranění 

nejvyšší. Snížené nároky vedly ke snížení počtu vyřazených rekrutů ze 14,4 % na 5,1 %, 

vlivem toho nedošlo ve zmíněném období k významnému zlepšení jejich fyzické úrovně, 

avšak po úspěšném absolvování programu se zvýšil počet úspěšných rekrutů z 35 % 

na 40 %. Harman & kol. (2008) srovnávali dva 8týdenní programy pro zlepšení fyzické 

zdatnosti vojáků, jeden z nich standardizovaný armádou USA, zaměřený na strečink, 

kalistheniku, intervalový, člunkový a vytrvalostní běh a druhý tréninkový program 

se stejnými disciplínami, ale se zátěží. Obě skupiny cvičily 1,5 hodiny denně, 5 dní 

v týdnu, ovšem v tomto krátkodobém 8týdenním období nebyl prokázán statisticky 

významný rozdíl ve výsledcích obou programů. Oproti tomu Kraemer & kol. (2004) 

zkoumali během 12 týdnů vliv vytrvalostního tréninku s vysokou intenzitou a silového 

tréninku na výkon v testu fyzické zdatnosti US Army Physical Fitness Test (APFT) buď 

samostatně nebo v různých kombinacích. Zjistili, že v počtu kliků i sedu lehů se zlepšily 
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všechny skupiny, pouze u skupiny, která kombinovala vytrvalostní a silový trénink nebyl 

výsledek sedu lehů statisticky významný. Knapik & kol. (1990) zjistili, že vojáci, kteří 

pochodovali 2× nebo 4× měsíčně nad rámec tělesné přípravy, tak po více než 9 týdnech 

mohli nést závaží rychleji než vojáci, kteří trénovali pouze 1× měsíčně. 

Thelen & kol. (2017) ukazují na důležitost techniky při provádění APFT testu fyzické 

zdatnosti. Na vzorku 34 důstojníků provedli v rámci výcviku navíc 10denní intervenci, 

kdy s vojáky proběhlo online školení, které zahrnovalo 30minutovou nahrávku správné 

techniky jednotlivých testů a její individuální rozbor od armádního fyzioterapeuta. 

Výsledkem bylo úspěšné absolvování APFT u téměř 80 % vojáků s průměrným 

zlepšením o 22,3 bodů. Vanderburgh & Crowder (2006) dále prokázali závislý vztah 

mezi tělesnou hmotností, bez ohledu na procentuální podíl tukové tkáně v těle, a horšími 

APFT výsledky vojáků. Williams (2005) ve své studii porovnával změny v aerobní 

kondici a složení těla v reakci na základní výcvik britské armády a britských rezervních 

sil. V rámci 11týdenního tréninku byla časová dotace na tělesnou přípravu u britské 

armády 8× vyšší než u rezervních sil. Oba tréninkové programy zlepšily aerobní zdatnost 

a složení těla obou skupin, ovšem rozdíl ve zlepšení mezi skupinami nebyl přímo úměrný 

časové dotaci tréninků. Dalším zajímavým zjištěním byl fakt, že ačkoliv měli rezervní 

síly menší tréninkovou dotaci, došlo u nich ke zvýšení tělesné hmotnosti s vyšším 

poměrem svalové hmoty. Dyrstad & kol. (2006) zkoumali vývoj tělesné zdatnosti 

při výcviku norské vojenské armády, který probíhal v maskáčích při nízké až střední 

intenzitě. Poukázali na to, že po dobu 10 týdnů povinné řízené tělesné přípravy s časovou 

dotací 8,5 hodiny týdně došlo ke zlepšení silových schopností v testech sed – leh a klik – 

vzpor, ale ve vytrvalostních schopnostech v běhu na 3 km nedošlo ke zlepšení z důvodu 

nízké až střední intenzity tréninku. 

Z výše uvedených studií vyplývá, že problematika tělesné zdatnosti a jejího 

testování je důležitou součástí kontroly tělesné připravenosti všech armád, a proto 

má velký význam se tímto tématem zabývat. 
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3   TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

3.1   Pohybové schopnosti 

Blahuš a Měkota (1983, s. 97) vymezují pohybovou schopnost jako „soubor 

předpokladů úspěšné pohybové činnosti“, přesněji řečeno jde o „komplex vnitřních 

integrovaných předpokladů organismu“. Schopnosti se vyjadřují svou potencialitou, 

vysokou mírou předpokladů pro zdokonalování, jinak jsou skrytou vlastností člověka. 

Vyvíjejí se z vrozených dispozic, kterým říkáme vlohy. 

Perič a Dovalil (2010, s. 16) chápou pohybové schopnosti jako „relativně 

samostatné soubory vnitřních předpokladů lidského organismu k pohybové činnosti, 

ve které se také projevují“. V souhrnu se jedná o schopnosti člověka, které jsou relativně 

stálé v čase, jejich úroveň ze dne na den nekolísá a změny docílíme pouze dlouhodobým 

a soustavným tréninkovým působením. 

Podle Dovalila & kol. (2012) se pohybové schopnosti rozdělují do dvou 

základních skupin: 

 kondiční – podmiňují metabolické procesy a souvisí primárně 

se získáváním a využíváním energie pro výkon pohybu; 

– silové 

– vytrvalostní 

– rychlostní 

 koordinační – především regulují a řídí samotný pohyb; 

– koordinační 

– pohyblivost 

3.1.1  Silové schopnosti a jejich stimulace 

Podle Periče a Dovalila (2010, s. 79) je silová schopnost definována jako 

„pohybová schopnost překonávat, udržovat nebo brzdit vnější odpor svalovou 

kontrakcí“. Zjednodušeně lze říci, že se jedná o takovou pohybovou schopnost, která je 

spojována s překonáváním či udržením vnějšího odporu svalovým úsilím. 

Čelikovský (1990) vymezuje silové schopnosti jako soubor vnitřních vlastností, 

které umožňují překonat odpor vnitřních a vnějších sil podle zadaného pohybového 

úkolu. 
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Dovalil & kol. (2012) člení silové schopnosti podle typu svalové kontrakce: 

 Izometrické, statické – napětí svalu se zvyšuje a změna délky svalu 

se nemění; 

Statická síla se neprojevuje pohybem, ale jedná se o udržení těla nebo břemene 

v určité poloze. 

 Izotonické, dynamické – mění se délka svalu a napětí zůstává přibližně 

stále stejné; 

Dynamická síla se projevuje pohybem a člení se dle kontrakce na koncentrickou 

(sval se zkracuje a napětí se nemění) a excentrickou (napětí se nemění, sval se násilím 

protahuje). 

Dle velikosti odporu a rychlosti pohybu: 

– síla maximální – spočívá v překonávání vysokého až hraničního 

odporu malou rychlostí, využívá se v zápasení, vzpírání apod. 

Je základem pro ostatní druhy silových schopností; 

– síla výbušná – charakteristická maximálním zrychlením a nízkým 

odporem, je využívána při odrazech, kopech, hodech apod.; 

– síla rychlá – spočívá v nízkém odporu a nemaximálním zrychlení, 

je využívána při startech, běhu přes překážky apod.; 

– síla vytrvalostní – charakteristická nízkým odporem a nevelkou 

stálou rychlostí, využívá se v cyklistice, kanoistice či veslování. 

Pro potřeby stimulace silových schopností jsou využívány parametry jako velikost 

odporu, počet opakování, rychlost provedení pohybu, délka odpočinku a charakter 

odpočinku. 

Dovalil & kol. (2012) uvádí dvě základní skupiny stimulace silových schopností: 

 metody s maximálním odporem 

– těžkoatletická – spočívá v překonávání co možná největších 

odporů; 

– izometrická – působí proti nepřekonatelnému odporu; 

– excentrická – spočívá v brždění nadmaximálního odporu; 
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 metody s nemaximálním odporem 

– metoda opakovaných úsilí – spočívá v překonávání velkých ale 

nemaximálních odporů; 

– intermediární – kombinace statické a dynamické kontrakce; 

– izokinetická – stimulace odporu podle velikosti vyvíjeného úsilí; 

– silově – vytrvalostní – založená na překonávání nízkých odporů 

s velkým počtem opakování (kruhový trénink); 

– rychlostní – překonávání nízkého odporu maximální možnou 

rychlostí v sériích s různým počtem opakování; 

– plyometrická – spočívá v protažení a následném zkracování svalu 

s vlastní vahou. 

3.1.2  Vytrvalostní schopnosti a jejich stimulace 

Vytrvalostní schopnosti autoři obecně definují jako dlouhotrvající činnost 

organismu při určité intenzitě. Podle Dovalila & kol. (1982) jde například 

o dlouhotrvající tělesnou činnost bez snížení efektivity této činnosti. Jinými slovy jedná 

se o předpoklad provádět určitou činnost co nejdéle nebo po stanovenou dobu s co 

nejvyšší možnou intenzitou. 

Dovalil & kol. (2012) dále rozděluje vytrvalostní schopnosti dle délky trvání: 

 Dlouhodobá – schopnost vykonávat pohybovou činnost požadované 

intenzity déle než 10 minut, kdy je hlavním zdrojem energetického krytí 

aerobní způsob zajišťování energie, za přístupu kyslíku (O2) se využívá 

glykogenu, později i tuků. Příčinou únavy je vyčerpání zdroje energie; 

 Střednědobá – schopnost vykonávat pohybovou činnost intenzitou rovnou 

maximální možné spotřebě O2 po dobu 8 až 10 minut, 

pro srovnání Měkota (2005) uvádí 2 až 10 minut, hlavním zdrojem energie 

je glykogen. Hlavním limitem je zde čas využití maximálních aerobních 

kapacit a individuální možnosti aktivace laktátového systému jedince; 

 Krátkodobá – schopnost vykonávat pohybovou činnost co možná nejvyšší 

možnou intenzitou po dobu 2 až 3 minut (dle Měkoty 35 sekund 

až 2 minuty), hlavním zdrojem energie je anaerobní glykolýza, tj. štěpení 

glykogenu bez využití O2. Hlavní příčinou únavy je nahromadění kyseliny 

mléčné; 
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 Rychlostní – schopnost vykonávat pohybovou činnost co možná nejdéle 

s absolutní možnou intenzitou 20 až 30 sekund (Měkota 7 až 35 sekund), 

zdrojem energie je kreatinfosfát (CP) štěpený bez přístupu O2. Hlavním 

limitem je samotná energie, ale i nervová únava. 

Následující tabulka blíže popisuje jednotlivé zdroje a typy energetického krytí 

potřeb organismu. 

Systém Způsob štěpení Zdroje energie Doba zapojení 

ATP-CP anaerobně CP 15 sekund 

LA anaerobně glykogen 2-3 minuty 

LA-O2 aerobně-anaerobní glykogen 5-10 minut 

O2 aerobně glykogen, tuky hodiny 

Tabulka č. 1: Energetické systémy (Perič & Dovalil, 2010) 

Perič & Dovalil (2010) rozeznávají několik metod stimulace vytrvalostních 

schopností: 

 Nepřerušované – vyznačuje se nepřetržitým průběhem zatížení 

při dlouhodobé činnosti. 

– metoda souvislá – rovnoměrné zatížení s nepřerušovaným 

průběhem nízké až střední intenzity; 

– metoda střídavá – nepřetržité a déletrvající zatížení v podobě 

střídání intenzity; 

 Intervalové – vyznačuje se střídáním zatížení a odpočinku, při kterém 

nedochází k plnému zotavení organismu. Jedná se o plánovité členění 

průběhu cvičení za požadované intenzity. 

– klasická forma – doba trvání 90 sekund, intenzita cvičení 180 tepů; 

– metoda extenzivní – doba zatížení a odpočinku ve stejné délce 

2 až 5 minut; 

– metoda intenzivní – doba trvání 20 až 60 sekund v co nejvyšší 

možné intenzitě. 

3.1.3  Rychlostní schopnosti a jejich stimulace 

Rychlostní schopnost je definována jako schopnost vyvíjet pohybovou činnost 

ve stanovených podmínkách s maximální intenzitou a v minimálním čase.  

Dle Periče & Dovalila (2010) závisí na následujících faktorech: 
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 nervosvalová koordinace – rychlé střídání kontrakce a relaxace svalového 

vlákna; 

 typ svalových vláken – červená (pomalá) vlákna a bílá (rychlá) vlákna; 

 velikost svalové síly.  

Rozvoj rychlostních schopností je považován za jeden z nejobtížnějších. Dovalil 

i Měkota se shodně domnívají, že jsou tyto schopnosti silně geneticky podmíněné. 

Dosavadní výzkumy ukazují, že jejich rozvoj je v tomto směru omezený. 

Lze dělit do tří základních projevů: 

 rychlost reakce – schopnost reagovat na určitý podnět; 

 rychlost jednotlivého pohybu – jeden pohyb s jasným začátkem a koncem; 

 rychlost lokomoce – schopnost a dovednost pohybu, dále se člení 

na rychlost akcelerace, rychlost frekvence, rychlost se změnou směru. 

Stimulace rychlostních schopností vyžaduje zaměřit se na volbu vhodných cvičení 

a správné uchopení parametrů zatížení. Lze rozeznávat následující metody stimulace: 

 intenzita zatížení – snaha o maximální až nadmaximální intenzitu pohybu; 

 doba trvání zatížení – délka zatížení by měla být tak dlouhá, jak jsme 

schopni udržet maximální intenzitu v příslušném pohybu, běžně bývá 

v rozmezí 5 až 15 sekund; 

 počet opakování – obdobné jako u doby trvání zatížení, Dovalil & kol. 

(2012) doporučuje 2 až 6 počtů opakování; 

 délka odpočinku – dán poměrem délky zatížení k délce odpočinku, běžně 

2 až 3 minuty odpočinku; 

Délka zotavení % obnovy CP 

30 sekund 50 % 

60 sekund 75 % 

90 sekund 87 % 

120 sekund 93 % 

150 sekund 97 % 

180 sekund 98 % 

Tabulka č. 2: Orientační hodnoty obnovy CP (Perič & Dovalil, 2010) 

 charakter odpočinku – k urychlení regenerace je doporučován aktivní 

odpočinek. 
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3.1.4  Koordinační schopnosti a jejich stimulace 

Koordinační schopnosti jsou definovány jako schopnost lehce a účelně 

koordinovat vlastní pohyby, přizpůsobovat je měnícím se podmínkám, provádět složitou 

pohybovou činnost a rychle si nové pohyby osvojovat. (Dovalil & kol., 2012) 

Dle Periče & Dovalila (2010) mezi základní koordinační schopnosti patří 

například spojování pohybů, orientace, rozlišení polohy a pohybu jednotlivých částí těla, 

reakce, rovnováha, rytmus a další. 

Autoři dále uvádějí, že při rozvoji koordinace je důležité volit takové pohybové 

činnosti, které jsou přiměřeně náročné. Nejčastější cvičení pro rozvoj koordinačních 

schopností je cvičení v různých obměnách či v měnících se vnějších podmínkách, 

provádění několika činností současně; cvičení pod tlakem, se změnou rytmu, 

po předchozím zatížení apod. 

3.1.5  Pohyblivost a její stimulace 

Pohyblivost je vnímána jako schopnost vykonávat pohyby ve velkém kloubním 

rozsahu. (Perič & Dovalil, 2010) 

Kos (1985) jinými slovy vymezuje pohybový projev jako schopnost vykonávat 

pohyby ve velkém rozsahu, jak to umožňuje kloubní systém člověka. 

Lze rozeznávat dva hlavní významy pohyblivosti: 

 dostatečný rozsah kloubní pohyblivosti – lepší provedení pohybů; 

 prevence zranění. 

Perič & Dovalil (2010) uvádí následující metody rozvoje pohyblivosti: 

 aktivita pohybu – aktivním nebo pasivním pohybem; 

 dynamika provedení – dynamickým nebo statickým provedením pohybu; 

 kontrakce – relaxace – protažení. 

3.2   Pohybové dovednosti 

„Pohybové dovednosti jsou učením získané předpoklady řešit pohybovou činnost 

správně, účelně, efektivně a úsporně.“ (Perič & Dovalil, 2010, s. 14)  

Měkota & Cuberek (2007) chápou pohybovou dovednost jako motorickým 

učením a opakováním získanou způsobilost k pohybové činnosti, k řešení pohybového 

úkolu a dosažení úspěšného výsledku. 
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Dovalil & kol. (2012) dělí pohybové dovednosti na: 

 otevřené – dovednosti realizované v proměnlivém prostředí, 

charakteristické mimořádnou variabilitou provedení a tvořivostí; 

 uzavřené – dovednosti realizované ve stálém, neměnném prostředí 

bez větších zásahů vnějších vlivů. Cílem je co nejvyšší přesnost, plynulost 

a stabilita pohybu. Snaha o maximální automatizaci pohybových vzorců.  

3.3   Tělesná zdatnost 

Dovalil & kol., (1982, s. 228) zdatnost charakterizují jako „souhrn předpokladů 

organismu optimálně reagovat na různé podněty z prostředí“. Podněty mohou být 

různého druhu – chlad, teplo, hluk, psychické podněty a další. Pokud je podnětem 

myšlena konkrétní pohybová činnost, pak mluvíme o tělesné zdatnosti.  

Zjednodušeně tedy chápeme tělesnou zdatnost jako stav organismu, který je 

připravený nebo adaptovaný na určitý výkon. Proto je pro náš zdravotní stav nutné, 

abychom si zachovali dobrou tělesnou kondici. (Máček & Radvanský, 2011) 

Rozvoj tělesné zdatnosti je dán do jisté míry geneticky, ovšem během života 

záleží především na životním stylu jedince, primárně na výživě, otužování, správné 

životosprávě. (Měkota & Cuberek, 2007) 

Autoři tělesnou zdatnost dále rozdělují na: 

 zdravotně orientovanou zdatnost – způsobilost k výkonu každodenních 

úkolů bez známek únavy; 

 výkonnostně orientovanou zdatnost – určuje konkrétní pohybový výkon, 

jehož výsledek bude hodnocen. 

Podle Měkoty & Cuberka (2007) se tato zdatnost projevuje zejména 

ve sportovních soutěžích, výkonových testech a pracovních výsledcích. Řadíme sem 

pohybové schopnosti, které jsou méně významné, jako je hbitost, schopnost rovnováhy, 

obratnost. Závisí však na motivaci, osvojených pohybových dovednostech a na tělesných 

rozměrech. 

Tělesná zdatnost je v dnešní době měřena pomocí motorických testů.  
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3.4   Motorické testy 

Motorický test je prostředek k diagnostice tělesné zdatnosti. Měkota & Blahuš 

(1983) rozumí testem vědecky podloženou zkoušku s cílem dosáhnout kvantitativního 

vyjádření výsledku. 

Zjednodušeně lze říci, že motorické testy jsou určeny k měření pohybového 

chování člověka. Využívají se u trenérů, přijímacích zkoušek, v AČR aj. Jsou zdrojem 

informací, kontrolou úrovně pohybových schopností a dovedností a kontrolou účinnosti 

tréninkové metody. Jedinec, na kterém se testování provádí, se nazývá proband nebo 

testovaná osoba, zkoušející je ten, kdo zkoušku provádí a testovaná skupina se nazývá 

testovaný soubor. 

3.4.1  Dělení motorických testů 

Existuje velká řada kritérií, podle kterých lze motorické testy dělit. 

 dle místa provádění 

– laboratorní – dražší, ale za to mnohem standardizovanější; 

– terénní – prováděné v přirozeném prostředí např. v tělocvičně, 

bazénu, na hřišti apod. 

 dle počtu testovaných osob 

– individuální – testování každého jedince samostatně; 

– skupinové – celá skupina současně. 

 dle standardizace testu 

– plně standardizované; 

– částečně standardizované. 

 dle sportovního hlediska 

– testy pohybových schopností – silové, vytrvalostní, rychlostní 

atd.; 

– testy pohybových dovedností – ve vybraném sportu či disciplíně. 

Standardizace testu spočívá v jejich obsahu, který je pro všechny testované osoby 

stejný se stejným způsobem vyhodnocení výsledků, stejným způsobem provedení 

zkoušky, za využití standardizovaných pomůcek a stejnou instrukcí. Základním 

předpokladem je tedy omezení vnějších vlivů na minimum. (Měkota & Blahuš, 1983) 
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Podle Hendla (2017) je testování spolu se škálováním a měřením metodou sběru 

dat. Dále ještě zařazuje dotazníkové šetření, pozorování, individuální a skupinový 

rozhovor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dle Čelikovského (1990) lze motorické testy rozdělit následovně: 

 testy základní tělesné výkonnosti – obsahují jednoduché činnosti, např. 

shyby, běhy, dřepy apod. Motorické nároky na dovednost jsou co nejnižší, 

protože se testy zaměřují především na výkonnost nikoliv techniku. 

 testy sportovní a tělocvičné výkonnosti – zjišťují připravenost 

k tělocvičným a sportovním činnostem, pro jednotlivé sporty 

se vypracovávají speciální testy. 

 testy pohybového nadání – hodnotí míru snadnosti, do jaké je jedinec 

schopen provést nový pohybový úkol, nejčastěji koordinačně náročnější 

pohyby. 

3.4.2  Vlastnosti motorických testů 

Mezi základní vlastnosti všech motorických testů řadí Hendl (2009) jejich 

reliabilitu (spolehlivost), validitu (platnost) a objektivitu. 

 Objektivita – udává závislost měření na výzkumníkovi nebo měřeném 

jedinci a jejich případném ovlivnění výsledků. 

MOTORICKÉ TESTY 

 

MOTORICKÉ TESTY 
      maximální výkonnosti   typického pohybového projevu 

 

      maximální výkonnosti   typického pohybového projevu 

     schopnosti        dovednosti                         jiné  

 

     schopnosti        dovednosti                         jiné  

     laboratorní   terénní      

 

     laboratorní   terénní      

     plně standardizované      částečně standardizované 

 

     plně standardizované      částečně standardizované 

     individuální           skupinové      

 

     individuální           skupinové      

 
Obrázek č. 1: Struktura dělení motorických testů (Měkota & Blahuš, 1983) 

 

 

Obrázek č. 2: Struktura dělení motorických testů (Měkota & Blahuš, 1983) 

 

 

Obrázek č. 3: Struktura dělení motorických testů (Měkota & Blahuš, 1983) 

 

 

Obrázek č. 4: Struktura dělení motorických testů (Měkota & Blahuš, 1983) 
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 Reliabilita – vypovídá o přesnosti testu a vyjadřuje velikost chyb, které 

vznikají při měření. 

Vysoká spolehlivost se projevuje například tím, že při opakovaném testování 

u stejných osob a za stejných podmínek dostaneme velmi podobné výsledky. Reliabilita 

testu je nutnou podmínkou, aby test mohl být validní. 

 Validita – tzv. míra shody mezi odhady kritéria a jeho výsledky. 

Validní test je takový test, který měří právě tu vlastnost, kterou testujeme. Je tedy 

důležité vědět, k jakému účelu test slouží a umět ho správně použít. Kritérium daný účel 

testování přesně vymezuje. Nulová validita znamená, že test nepostihuje daný cíl měření. 

(Měkota & Blahuš, 1983) 

3.5   Služební tělesná výchova v resortu MO 

Již od samého počátku vývoje dějin lidské společnosti má tělesná příprava svou 

nezastupitelnou roli, a to samé můžeme říci i o služební tělesné výchově v AČR. Jedná 

se o jakýsi soubor opatření, pomocí kterých funguje tělesná výchova a sport v AČR, který 

je rovněž založen na nutnosti úzkého propojení s všestrannou přípravou vojáků pro plnění 

bojových úkolů, potřeby rozvoje a regenerace fyzických a psychických sil a upevňování 

zdraví. Je to ucelený, logicky uspořádaný a vnitřně integrovaný tělovýchovný proces, 

jehož cílem je dosažení optimální fyzické úrovně pro potřeby vojáka z povolání. 

(Přívětivý, 2004) 

Služební tělesná výchova je řízená tělovýchovná činnost vojáků z povolání, která 

probíhá ve stanovené době a v určených prostorech. Jejím cílem je odborně řízeným 

přístupem zabezpečit jak fyzickou, tak psychickou připravenost vojáků k řádnému plnění 

služebních povinností, které vyplývají z jejich funkční náplně. 

Mezi hlavní úkoly služební tělesné výchovy patří: 

 dosahování a udržování optimální tělesné zdatnosti; 

 dosahování stanovených výkonnostních požadavků, ovládání dovedností 

a návyků vojáků k řádnému plnění úkolů jak při bojové pohotovosti, tak 

v průběhu celého služebního poměru; 

 zabezpečování pravidelné pohybové aktivity pro nezbytný rozvoj tělesného 

i duševního zdraví vojáků; 

 získávání psychické odolnosti vojáků. (NVMO 12, 2011) 
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Obrázek č. 5: Členění služební tělesné výchovy (NVMO 12, 2011) 

3.5.1  Tělesná příprava 

Tělesná příprava je jedním z hlavních předmětů výcviku a jedná se o povinnou 

formu služební tělesné výchovy. Jejím cílem je řízeným způsobem zajišťovat tělesnou 

připravenost vojáků AČR s ohledem na zvládnutí jejich profesních úkolů a zátěží při 

výkonu služby za všech okolností. Tělesná příprava se dle zaměření dále člení na základní 

tělesnou přípravu a na speciální tělesnou přípravu. (Přívětivý, 2004) 

Mezi základní organizační formy základní tělesné přípravy patří: 

 výcvik podle programů přípravy; 

 ukázková a metodická zaměstnání; 

 kurzy a výcviková soustředění; 

 komplexní zaměstnání; 

 kontrolní činnost; 

 řízené výzkumné programy. (Přívětivý, 2011) 

Základní tělesná příprava (ZTP) 

Lašák & kol. (2018) popisují, že ZTP je zaměřena na všeobecný rozvoj 

pohybových schopností s cílem zvýšit fyzické vytrvalostní, rychlostní, silové 

i koordinační schopnosti vojáků pro další rozvoj tělesné připravenosti vojáků. Navazuje 

na úroveň jejich tělesné výkonnosti před povoláním do služebního poměru.  

V ZTP se využívá metod a prostředků podobných s metodami a prostředky tělesné 

výchovy a sportovního tréninku. Obsahem základní tělesné přípravy jsou pohybové 

aktivity obecného základu pohybových činností, mezi které patří jak individuální sporty 

(atletika, plavání, gymnastika, tenis, lyžování aj.), tak i kolektivní sporty (fotbal, florbal, 

volejbal, basketbal, nohejbal, lední hokej aj.). 
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Cílem výcviku v ZTP je vyrovnávat vstupní rozdíly v tělesné zdatnosti vojáků, 

dále rozvíjet jejich pohybové schopnosti a dovednosti a kompenzovat důsledky 

případného dlouhodobého jednostranného zatížení a psychického napětí vojáků s cílem 

vytvářet a upevňovat návyky pravidelné tělesné aktivity. (Lašák & kol., 2018) 

Speciální tělesná příprava (STP) 

Speciální tělesná příprava je nadstavbou ZTP a jejím cílem je získaní speciálních 

pohybových dovedností, ve vztahu k místu, na kterém jsou služebně zařazeni nebo 

pro které se připravují. 

STP se zaměřuje na využití získaných schopností a dovedností k využití 

v extrémních podmínkách a vytváření situací k získávání odolnosti vůči hraničním 

tělesným a psychickým zátěžím. 

Obsahem STP je: 

 výcvik v boji zblízka (pády, údery, kopy, techniky); 

 výcvik ve vojenském lezení (slaňování, vystupování po laně, jištění, lezení 

po skále); 

 výcvik ve vojenském plavání (plavání v oděvu, brodění, plavání 

ve skupině, vodní záchrana); 

 výcvik v překonávání překážek (přelézání, přeskakování, šplhání); 

 výcvik v házení (z místa, za pohybu, z okopu); 

 výcvik v přesunech (pěší, na sněhu a ledu, na vodě a v bažinách); 

 výcvik v základech přežití (pohyb a orientace v terénu, stavění přístřešků, 

rozdělávání ohně, úprava stravy). (NVMO 12, 2011) 

3.5.2  Výběrová tělesná výchova (VTV) 

VTV rozšiřuje pohybové aktivity vojáků a jedná se o nepovinnou formu 

organizované tělovýchovně sportovní činnosti, která je prováděna nad rámec jejich 

povinného výcviku v tělesné přípravě. 

Uskutečňuje se podle konkrétních možností jednotlivých organizačních celků 

a podle individuálního zájmu jeho příslušníků. 

Tato forma je určena nejen pro vojáky, ale i pro občanské zaměstnance. Mezi 

organizační formy VTV patří: 
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 armádní sportovní hry a přebory; 

 dlouhodobé a krátkodobé soutěže; 

 sportovní dny velitelů; 

 preventivní rehabilitace s tělovýchovným programem; 

 jednorázové mimorezortní a zahraniční akce. (NVMO 12, 2011) 

3.6   Profesionální připravenost vojáka 

Jak již bylo řečeno, systém vojenské tělovýchovy je ucelený, logicky uspořádaný 

a vnitřně integrovaný tělovýchovný proces, jehož cílem je dosažení optimální úrovně 

tělesné připravenosti vojenských profesionálů. 

Profesionální připraveností vojáka rozumíme efektivní jednání v podmínkách 

mnohostranného zatížení. Struktura profesionální připravenosti je vyjádřena pomocí 

následujícího obrázku a obecně můžeme říci, že sníží-li se úroveň kterékoliv složky 

pod optimální mez, má to vždy nepříznivý vliv na celkovou úroveň profesionální 

připravenosti vojáka. (Přívětivý, 2004) 

 

Obrázek č. 6: Profesionální připravenost vojáka (Přívětivý, 2004) 

3.6.1  Tělesná připravenost 

Tělesnou připravenost lze chápat jako komplex optimálně rozvinutých a funkčně 

úzce propojených tělesných a pohybových dispozic vojáků, jež jim umožňuje splnění 

pohybově náročných profesních úkolů a přiměřené jednání v situacích 

psychosomatických a pohybových zátěží služební a bojové činnosti (Kubálek, 1993). 

Můžeme ji rozdělit na dvě složky, a to: 

 všeobecná (základní) složka tělesné připravenosti; 

 speciální složka tělesné připravenosti. 

Všeobecná složka představuje všeobecný tělesný a pohybový základ tělesné 

připravenosti a je nezbytná pro rozvoj speciální složky tělesné připravenosti. Na úrovni 

Profesionální připravenost 
vojáka

Vojensko-odborná 
připravenost

Psychická 
připravenost

Tělesná připravenost
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tělesné připravenosti se podílí tělesná zdatnost, pohybová výkonnost, všeobecné 

pohybové dovednosti, pohybová kreativita, úroveň zdraví apod. 

Speciální složka tělesné připravenosti souvisí s profesním zařazením vojáků 

a představuje zvláštní dispozice vojáků, které jim umožňují plnit specializované úkoly, 

zvládat hraniční zátěž a zároveň schopnost uchovat si v nich aktivní a tvůrčí jednání. 

3.6.2  Psychická připravenost 

Psychickou připravenost vnímáme jako dosaženou míru adaptace na psychickou 

zátěž. (Přívětivý, 2004) 

Rozlišujeme tři formy psychické zátěže: 

 senzorická zátěž – zátěž periferních smyslových orgánů; 

 mentální zátěž – vyplývá z požadavků na zpracování informací a nároků 

na psychické procesy; 

 emoční zátěž – vyplývá ze situací a požadavků vyvolávajících afektivní 

odezvu. (Slepičková, 2005) 

3.6.3  Vojensko-odborná připravenost 

Podle Přívětivého (2004) vojensko-odborná připravenost představuje schopnost 

vojáka efektivně plnit úkoly spojené s jeho profesním zařazením.  

3.7   Testování tělesné zdatnosti v AČR 

V systému služební tělesné výchovy je zahrnuta i kontrolní činnost, která se dále 

člení na: 

 výroční přezkoušení z tělesné přípravy; 

 profesní přezkoušení z tělesné přípravy; 

 kontrolní cvičení dle programu výcviku. 

Pro účely této bakalářské práce se budeme dále věnovat pouze výročnímu 

přezkoušení z tělesné přípravy (VP). 

Pro každého vojáka z povolání vyplývají určité povinnosti ze zákona o vojácích 

z povolání č. 221/1999 Sb. s datem poslední novelizace 1. 7. 2019 a tím je „zvyšovat své 

odborné znalosti a prohlubovat svoji kvalifikaci, dbát o svoji fyzickou zdatnost“. 
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Dále platí, že za dosažení a udržování své tělesné zdatnosti si odpovídá každý 

voják sám, jak mu ukládá předpis Základní řád ozbrojených sil České republiky z roku 

2001 a z čehož taktéž vyplývá každoroční závazek vojáka podrobit se výročnímu 

přezkoušení. Tímto testováním projdou všichni vojáci AČR s výjimkou těch, kteří, jak 

uvádí Normativní výnos Ministerstva obrany 12/2011 (NVMO), mají sníženou zdravotní 

klasifikaci vojáka, na kterého byl podán návrh na snížení zdravotní klasifikace nebo na 

jeho ukončením služebního poměru ze zdravotních důvodů. Dále se VP nezúčastní 

vojáci, kteří jsou určeni do dispozice, v období tří měsíců před zánikem služebního 

poměru a voják, který vykonává službu v zahraniční operace nebo zahraničním 

pracovišti. 

3.7.1  Výroční přezkoušení z tělesné přípravy 

V rámci VP jsou vojáci rozdělení do jednotlivých kategorií dle věku a pohlaví, 

kde má každá z nich své předepsané normy. K přezkoušení slouží baterie testů, která je 

rozdělena na složku silovou a vytrvalostní. Obě části testů musí absolvovat každý voják 

v jeden den. Testování začíná vytrvalostní složkou a následuje složka silová.  

Vytrvalostní složka testů pro muže: 

 běh na 12 minut – maximální uběhnutá vzdálenost; 

Přezkušovaný voják má možnost výběru mezi touto složkou vytrvalostního testu, 

případně si vybírá alternativní test přezkoušení: 

 plavání na 300 metrů volným způsobem na čas. 

Do složky silových testů patří: 

 leh – sed – maximální počet opakování dosažených za 1 minutu; 

 klik – vzpor – maximální počet opakování dosažených za 30 sekund; 

I zde si voják může vybrat následující alternativu: 

 shyb na hrazdě – maximální počet opakování; 

Testová baterie pro ženy: 

Ženy jsou primárně přezkušovány z lehů – sedů za minutu a běhu na 12 minut. 

I zde mají alternativu, kde místo lehů – sedů si mohou zvolit výdrž ve shybu nadhmatem 

a místo běhu, stejně jako muži, plavání na 300 metrů volným způsobem. 
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Pro ženu 46 let a více (muž 51 a více) platí přezkoušení pouze z vytrvalostní části. 

Pro zařazení do správné věkové kategorie je rozhodující věk v příslušném kalendářním 

roce, nikoliv věk dosažený. (NVMO 12, 2011) 

 

Tabulka č. 3: Normy a hodnocení kontrolních testů VP vojáků z tělesné přípravy (NVMO 12, 2011) 

 

Tabulka č. 4: Normy a hodnocení kontrolních testů VP vojákyň z tělesné přípravy (NVMO 12, 2011) 

3.7.2  Vyhodnocení výsledků výročního přezkoušení z tělesné přípravy 

U mužů platí, že souborné silové cvičení se hodnotí podle testu, ve kterém dosáhl 

voják horší výsledek. 

Každý test z VP se hodnotí známkou: 

 výtečně (1); 

 dobře (2); 

 vyhovující (3); 

 nevyhovující (4). 

 Celkové hodnocení vojáka z výročního přezkoušení se stanovuje jednou 

výslednou známkou dle hodnocení jednotlivých testů. Varianty stanovení celkového 

hodnocení jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tabulka č. 5: Celkové hodnocení jednotlivce z VP z tělesné přípravy (NVMO 12, 2011) 

Pokud získá voják z celkového hodnocení výročního přezkoušení v řádném 

termínu výslednou známku nevyhovující, má možnost opravy v zářijovém (opravném) 

termínu. V případě obdržení nevyhovující známky i v opravném termínu, je s takovým 

vojákem zahájeno pravidelné zaměstnání tělesné přípravy 1  pod dohledem 

tělovýchovného pracovníka, které vyplývá z každoročního nařízení náčelníka 

Generálního štábu AČR. 

Pro úplnost je třeba dodat, že do řízené tělesné přípravy spadá i takový voják, 

který se za daný rok nezúčastnil výročního přezkoušení z důvodu dočasného zdravotního 

omezení (DZO).  

                                                 
1 Pro potřeby této bakalářské práce bude dále využíván ustálený pojem řízená tělesná příprava. 

I. až V. věková kategorie voják, vojákyně 

Hodnocení ze silového 

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

Hodnocení z 

vytrvalostního testu 
1 2 1 2 3 1 3 2 3 4 1 4 2 4 3 4 

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

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

známky z vytrvalostního testu běh na 12 minut nebo plavání na 300 metrů. 
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4   CÍLE PRÁCE, VÝZKUMNÉ OTÁZKY A HYPOTÉZY 

4.1   CÍLE PRÁCE 

Cílem této bakalářské práce je na základě navrženého specifického tréninkového 

plánu připravit v rámci řízené tělesné přípravy vojáky z povolání na výroční přezkoušení 

v roce 2019.  

Výzkum byl proveden na vojácích2, kteří za rok 2018 měli výslednou známku 

z výročního přezkoušení nevyhovující. Ti následně docházeli po dobu 3 měsíců 

na řízenou tělesnou přípravu. 

Z tohoto obecného záměru vyplývají následující dílčí výzkumné cíle: 

1) Posoudit, zda vlivem připraveného tréninkového plánu došlo ke zlepšení 

probandů jak v silové, tak vytrvalostní složce ve VP 2019. 

2) Zhodnotit, zda řízená tělesná příprava vedla ke splnění výročního přezkoušení 

probandů v roce 2019. 

3) Zjistit, zda existuje souvislost mezi docházkou na řízenou tělesnou přípravu 

a splněním výročního přezkoušení probandů v roce 2019. 

4.2   VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

Na základě těchto stanovených cílů vznikly konkrétní výzkumné otázky: 

1) Dojde vlivem 12týdenní intervence k tomu, že z výročního přezkoušení 2019 

budou všichni probandi hodnoceni alespoň jako vyhovující? 

2) Bude v rámci intervence dostačující alespoň 60% účast ke splnění výročního 

přezkoušení 2019? 

4.3   ÚKOLY PRÁCE 

Zpracování této bakalářské práce se skládalo z následujících dílčích úkolů: 

 provedení rešerše odborné literatury a její studium; 

 výběr probandů a rozbor jejich výsledků z výročního přezkoušení 2018; 

 podání žádosti ke schválení výzkumu Etickou komisí FTVS UK; 

 sestavení specifického tréninkového plánu; 

 zahájení řízené tělesné přípravy; 

                                                 
2 Pro potřeby této bakalářské práce bude dále využíván pojem proband / probandi. 
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 zpracování a vyhodnocení dat; 

 analýza výročního přezkoušení 2019; 

 zodpovězení otázek a vyvození závěrů práce. 

4.4   HYPOTÉZY 

Pro zajištění relevantnosti výsledků byly dále stanoveny následující hypotézy: 

Hypotéza 1: Vlivem řízené tělesné přípravy dojde ke statisticky významnému 

rozdílu mezi výročním přezkoušením 2018 a 2019 ve vytrvalostním testu běh 

na 12 minut. 

Hypotéza 2: Vlivem řízené tělesné přípravy dojde ke statisticky významnému 

rozdílu mezi výročním přezkoušením 2018 a 2019 v silovém testu klik – vzpor 

a leh – sed.  
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5   METODY A POSTUPY ŘEŠENÍ 

Struktura výzkumu byla schválena Etickou komisí Fakulty tělesné výchovy 

a sportu Univerzity Karlovy v Praze pod jednacím číslem 072/2019 vydané dne 

3. 4. 2019, která je dále přiložena jako příloha č. 1. 

Součástí schváleného výzkumu Etickou komisí byl i informovaný souhlas, 

viz příloha č. 2, se kterým byli probandi seznámeni před samotným začátkem řízené 

tělesné přípravy a který byl jimi podepsán. 

Výzkum probíhal u 14. pluku logistické podpory vojenského útvaru (VÚ) 4854 

Pardubice, v průběhu 3 měsíců, konkrétně od 1. 4. 2019 – 30. 6. 2019. K zajištění celého 

výzkumu bylo na půdě útvaru využíváno víceúčelového sportovního centra, jehož 

součástí je úpolová a aerobní tělocvična a fitness centrum. Mimo útvar byl pro účely 

výročního přezkoušení k dispozici také atletický stadion Hvězda Pardubice, který plní 

parametry závodního 400metrového oválu. 

Pro ochranu zdraví a zajištění bezpečnosti probandů, kteří se zúčastnili výzkumu, 

bylo zajištěno v průběhu celého testovacího období lékařské ošetření na útvarové 

ošetřovně. 

Schéma výzkumu je uvedeno na obrázku č. 4 ve standardu CONSORT 2010. 
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Obrázek č. 7: Vývojový diagram výzkumu podle standardu CONSORT 2010 (zdroj – vlastní zpracování) 

 

5.1   POPIS VÝZKUMNÉHO SOUBORU 

Výzkumný soubor se skládal z 24 probandů, z toho 2 ženy a 22 mužů různých 

věkových kategorií viz tabulka č. 6. Jedná se o vojáky a vojákyně z povolání sloužící 

u VÚ 4854 v Pardubicích. 
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Tabulka č. 6: Charakteristika výzkumného souboru (zdroj – vlastní zpracování) 

 

5.2   DESIGN VÝZKUMU 

Vyhodnocením výročního přezkoušení z roku 2018 byl vybrán vzorek probandů, 

kteří neuspěli a byli hodnoceni jako nevyhovující. Na základě jejich výsledků z výročního 

přezkoušení byl vytvořen specifický tréninkový plán, který byl pro všechny stejný, 

a podle kterého se řídil každý proband v průběhu řízené tělesné přípravy. Všechny hodiny 

byly vedeny pod dohledem tělovýchovných pracovníků sloužících u vojenského útvaru 

4854 Pardubice. 

Na konci roku 2018, na základě výsledků výročního přezkoušení, byl každý 

z probandů vyrozuměn svým nadřízeným o zahájení povinné řízené tělesné přípravy 

v roce 2019. Probandi se dostavili 1. dubna 2019 na zahajovací hodinu, kde byli 

seznámeni s celkovým průběhem řízené tělesné přípravy, konkrétně s tréninkovým 

plánem. 

Tréninkový plán se opírá o metody rozvoje kondičních schopností, které ve svých 

publikacích shodně uvádí Perič a Dovalil. Tréninkový plán je ze 75 % zaměřen na rozvoj 

vytrvalostních schopností probandů, zbylých 25 % se soustředí na rozvoj silových 

schopností. Skládal se z 6týdenního cyklu, který se v průběhu řízené tělesné přípravy 

2× opakoval. Každý týden obsahoval 3 běžecké tréninkové jednotky (A, B, C), 1 kruhový 

trénink (D), které probíhaly od pondělí do čtvrtka v pevném časovém 

rozmezí od 6:35– 7:35 hod. vždy ve stejném pořadí za sebou, následoval 1 den volna.  

Dále jsou detailněji popsány jednotlivé typy tréninkových jednotek, jejich přesné 

parametry jsou přiloženy v příloze č. 3. 

5.2.1  Použité druhy metod rozvíjející vytrvalostní schopnosti 

 Opakovaný běh – úvodní 15minutové zahřátí organismu s běžeckou 

abecedou, po kterém následuje hlavní část s intenzitou 80 % maxima, 

závěrečným 15minutovým zklidněním organismu a následným 

Parametry Muži (n = 22) Ženy (n = 2) Celkem (n = 24)

x̄ věk 29,5 39,5 30,6

SD 6 3,5 6,6

min 22 37 22

max 42 42 42
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protažením. Konkrétní typy tréninkových jednotek (1A: 6 × 200 metrů, 

2A: 6 × 300 metrů, 3A: 8 × 300 metrů) 

 Souvislý běh – intenzita tréninku 50–60 % maxima se závěrečným 

10minutovým zklidněním organismu a následným protažením. Konkrétní 

typy tréninkových jednotek (1B a 2B: 30–40 minut, 3B a 4B: 35–45 minut, 

5B a 6B: 40–45 minut) 

 Fartlek – běh se střídavým tempem, závěrečným 10minutovým 

zklidněním organismu a následným protažením. Konkrétní typy 

tréninkových jednotek (1C: 30 minut, 2C: 35 minut, 4A: 40 minut) 

 Tempový běh – úvodní 15minutové zahřátí organismu s běžeckou 

abecedou, po kterém následuje hlavní část s intenzitou 85 % maxima, 

závěrečným 15minutovým zklidněním organismu a následným 

protažením. Konkrétní typy tréninkových jednotek (3C: 4 × 3 minut 

s 3minutovým odpočinkem, 4C a 5A: 4 × 4 minut s 4minutovým 

odpočinkem, 6A: 4 × 5 minut s 5minutovým odpočinkem) 

 Intervalový běh – úvodní 15minutové zahřátí organismu s běžeckou 

abecedou, po kterém následuje hlavní část s co možná nejvyšší intenzitou 

a závěrečným 15minutovým zklidněním organismu a následným 

protažením. Konkrétní typy tréninkových jednotek (5C a 6C: 8–10 × 60 

sekund s 60sekundovým lehkým výklusem) 

5.2.2  Použité druhy metod rozvíjející silově – vytrvalostní schopnosti 

 Kruhový trénink – 4–5 sérií, kde každá série obsahuje 8–10 stanovišť se 

zaměřením na procvičení celého těla v průběhu jednoho kruhového 

tréninku s nejčastěji využívaným typem nářadí: kettlebell, gym ball, 

posilovací vaky, závěsný posilovací systém, bradla, žebřiny, odporové 

gumy, medicinbal, jednoruční činky, balanční podložky, švihadlo a další. 

Konkrétní typy tréninkových jednotek (1D až 6D: doba na stanovišti 

35 sekund, pauza mezi jednotlivými stanovišti 12 sekund a pauza mezi 

sériemi 70 sekund) 

Na druhé hodině řízené tělesné přípravy proběhlo vstupní přezkoušení silových 

schopností probandů, konkrétně sed – leh a klik – vzpor. Z organizačních důvodů nebylo 

možné v tento termín provést vstupní přezkoušení i z vytrvalostních schopností. 
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V průběhu celého výzkumu byla pečlivě vedena povinná docházka probandů, 

každý z nich se mohl v průběhu 3 měsíců účastnit maximálně 47 tréninkových jednotek. 

Vedenou docházkou bylo zabezpečeno to, aby každý proband absolvoval jednotlivé 

tréninky v tréninkovém plánu postupně a nevynechal žádnou tréninkovou jednotku. 

Ačkoliv je účast na řízené tělesné přípravě pro nevyhovující z výročního 

přezkoušení povinná, existují důvody neúčasti, které buď vyplývají z pracovní náplně 

každého vojáka, nebo jsou to důvody osobní jako například řádná dovolená, osobní volno, 

pracovní neschopnost, úlevy od tělesné přípravy apod. 

Oproti předchozím ročníkům řízené tělesné přípravy byl po celou dobu intervence 

pevně daný tréninkový plán pro všechny probandy stejný. 

5.3   SBĚR DAT A JEJICH ANALÝZA 

Zjištěná data byla zpracována a analyzována pomocí počítačového programu 

Microsoft Excel 365 do tabulek tak, aby s nimi bylo možné dále pracovat. Následně byl 

provedena rozbor těchto dat nejčastěji pomocí základních statistických charakteristik jako 

aritmetický průměr, medián, směrodatná odchylka, minimum a maximum. 

Pro přehlednost byly jednotlivé výstupy graficky vizualizovány pomocí krabicového 

diagramu, tzv. Boxplot. 

Pro testování normality dat byla použita grafická metoda pomocí sestrojení Q-Q 

grafu. V případě potvrzení normality byl pro ověření statistické významnosti použit 

párový t-test, v opačném případě byl využit neparametrický test, párový Wilcoxonův test. 

Hladina statistické významnosti byla zvolena 𝛼 = 0,05. 

5.4   DŮVODY VYŘAZENÍ Z VÝZKUMU 

Z výzkumu mohl být vyřazen proband kdykoliv z jednoho nebo více následujících 

důvodů: 

 dlouhodobé zdravotní omezení; 

 nulová docházka na řízenou tělesnou přípravu; 

 neúčast na výročním přezkoušení 2019; 

 změna věkové kategorie mezi roky 2018 a 2019; 

 změna silové složky výročního přezkoušení mezi roky 2018 a 2019. 
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Celkem bylo z výzkumu vyřazeno 6 probandů, konkrétní důvody vyřazení jsou 

detailněji popsány ve vývojovém diagramu, obrázek č. 4. 

Dále byly ze silové složky vyřazeni další 2 probandi. První proband jako jediný 

absolvoval v obou výročních přezkoušení silový test shyb na hrazdě. Vzhledem k tomu, 

že při VP 2018 i 2019 získal známku 1, tedy výtečně, nebylo již potřeba tohoto probanda 

více analyzovat.  

Druhý proband při VP 2018 podstoupil silový test leh – sed, klik – vzpor a ve VP 

2019 si vybral druhou alternativu shyb na hrazdě. Vzhledem k tomu, že neuspěl 

ve vytrvalostním testu v běhu na 12 minut, lze očekávat, že k provedení více opakování 

v silové složce nebyl dostatečně motivovaný, provedl pouze 1 shyb. 
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6   VÝSLEDKY 

Jako první budou detailněji rozebrány výsledky vytrvalostní a silové složky, dále 

budou ověřeny hypotézy, porovnány výsledky VP 2018 a 2019 a na závěr vyhodnocena 

docházka na řízenou tělesnou přípravu včetně konkrétních důvodů neúčasti. 

6.1   Výsledky výročních přezkoušení z vytrvalostní složky 

Vytrvalostní schopnosti probandů jsou v rámci výročních přezkoušení testovány 

prostřednictvím vytrvalostní složky, konkrétně během na 12 minut.  

Výsledky základních statistických charakteristik z vytrvalostního testu 

v následující tabulce ukazují průměrné zlepšení probandů o 248 metrů v rámci výročního 

přezkoušení 2019. 

Maximální dosažený rozdíl mezi VP 2018 a 2019 u probanda činil 1470 metrů. 

Naopak největšího záporného rozdílu dosáhl proband, kdy zaběhl o 240 metrů méně 

než při VP 2018. 

Medián se mezi roky 2018 a 2019 zvýšil a dosáhl hodnoty 2405 metrů.  

Na základě výsledků směrodatné odchylky (SD), která se za rok 2019 zmenšila, 

lze tvrdit, že výsledky jednotlivých probandů jsou více vyrovnané oproti roku 2018. 

 

Tabulka č. 7: Statistická analýza: Běh na 12 minut (zdroj – vlastní zpracování) 

Následující krabicový diagram porovnává výsledky výročního přezkoušení 

2018 a 2019 a ty dále konkretizuje.  

VP 2018 VP 2019 rozdíl

max 2520 2670 1470

min 1200 1600 -240

medián 2255 2405 150

x̄ 2129,17 2378,06 248,89

SD 385,25 273,12 364,26

Statistická analýza vytrvalostního testu - Běh na 12 minut
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Mezi dolním a horním kvantilem všech probandů v roce 2018 se naměřená 

vzdálenost pohybuje v rozmezí od 2041 do 2387 metrů. Oproti tomu v roce 2019 je toto 

rozmezí od 2285 do 2600 metrů. 

Celkově lze říci, že probandi zaběhli v roce 2019 vyrovnanější výsledky, byla 

naměřená pouze 1 odlehlá hodnota, jedná se o probanda – ženu, která v rámci své věkové 

kategorie zaběhla minimální vzdálenost pro splnění výročního přezkoušení. 

6.2   Výsledky výročních přezkoušení ze silové složky 

Silové schopnosti probandů jsou v rámci výročních přezkoušení testovány 

prostřednictvím dvou typů silových složek, s ohledem na výběr probandů došlo 

k porovnání pouze jedné testové baterie, konkrétně klik – vzpor a leh – sed.  

Do celkových výsledků byly zařazeny i naměřené hodnoty ze vstupního 

přezkoušení, které bylo s probandy absolvováno v průběhu 2. hodiny řízené tělesné 

přípravy. 

Jako první bude dále rozebrán silový test klik – vzpor. Z následující tabulky 

vyplývá, že je výraznou charakteristikou nulová hodnota jak u aritmetického průměru, 

tak u mediánu mezi roky 2018 a 2019, která vyjadřuje, že u většiny probandů nedošlo 
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k výraznému zlepšení ani zhoršení, vyjma minimální hodnoty z rozdílu VP, která 

je záporná a vyjadřuje zhoršení probanda, který však i přesto minimální limit pro silové 

testy splnil. 

Maximální dosažená hodnota probandů ze silového testu klik – vzpor se v rámci 

VP nezměnila, ale u jednoho probanda došlo k maximálnímu zlepšení o 6 opakování. 

Směrodatná odchylka má poměrně vysoké hodnoty, které signalizují odlišnosti 

mezi výsledky jednotlivých probandů v konkrétním roce. Tato hodnota se však mezi 

měřením výrazně nemění. 

Výsledky vstupního přezkoušení mají na první pohled horší výkony, oproti VP 

2018 i 2019 a to ve všech statistických výpočtech. 

 

Tabulka č. 8: Statistická analýza: Klik – vzpor (zdroj – vlastní zpracování) 

Z grafu č. 2 dále vyplývá, že mezi roky 2018 a 2019 nedochází k výrazným 

rozdílům v maximálním počtu opakování, medián se zvedl o 1 opakování. 

50 % pozorovaných hodnot se nachází přibližně ve stejném rozmezí počtu 

opakování za 30 sekund pro rok 2018 i 2019. 

V roce 2018 jsou dvě odlehlé hodnoty, konkrétně 41 a 37 opakování, které 

se nacházejí mimo významné kvantily pozorovaných dat. V roce 2019 zůstává jedna 

odlehlá hodnota a to 41 opakování. 

VP 2018 vstupní přezkoušení VP 2019 rozdíl VP 2018 - VP 2019

max 41 36 41 6

min 21 20 22 -13

medián 27 25 28 0

x̄ 28 26 28 0

SD 6 5 5 4

Statistická analýza silového testu - Klik-vzpor
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Graf č. 2: Boxplot: Klik – vzpor (zdroj – vlastní zpracování) 

Naopak v druhém silovém testu leh – sed výsledky základních statistických 

charakteristik ukazují na celkové zlepšení v roce 2019. Aritmetický průměr rozdílu 

v počtu opakování se u probandů zvýšil o hodnotu 3, charakteristika mediánu je 

s hodnotou aritmetického průměru shodná viz Tabulka č. 9. 

Minimální hodnota všech probandů se v roce 2019 proti výročnímu přezkoušení 

2018 zvýšila o 3 opakování. 

Velké zlepšení se dostavilo u probanda v maximálním počtu opakování rozdílu 

mezi VP 2018 a 2019, které činí 10 opakování. Na druhou stranu nastalo i zhoršení 

maximálního počtu a to o 5 opakování. 

Směrodatná odchylka vykazuje stejně jako v předchozím silovém testu poměrně 

vysoké hodnoty, odlišnosti mezi výsledky jednotlivých probandů jsou znatelné, což je 

primárně způsobeno různými limity pro jednotlivé věkové kategorie probandů. 

Výsledky vstupního přezkoušení taktéž ukazují, že naměřené hodnoty jsou horší 

oproti VP 2018 i 2019 a to ve všech statistických výpočtech. 
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Tabulka č. 9: Statistická analýza: Leh – sed (zdroj – vlastní zpracování) 

Podle krabicového grafu lze jednoznačně říci, že se rozmezí mezi dolním a horním 

kvantilem všech probandů ve VP 2019 pohybuje v maximálním počtu opakování 41 až 44 

leh – sedů za 1 minutu.  

Ačkoliv výroční přezkoušení roku 2019 obsahuje větší množství odlehlých 

hodnot, celkově lze zhodnotit, že probandi dosahují lepších a vyrovnanějších výsledků 

než ve VP 2018. Nižší odlehlé hodnoty byly způsobeny výkonnostními požadavky 

různých věkových kategorií probandů, naopak vyšší odlehlé hodnoty ukazují na zlepšení 

výkonnosti některých probandů případně na jejich motivaci k lepšímu hodnocení ve VP 

2019. 

 

Graf č. 3: Boxplot: Leh – sed (zdroj – vlastní zpracování) 

VP 2018 vstupní přezkoušení VP 2019 rozdíl VP 2018 - VP 2019

max 50 50 52 10

min 22 20 25 -5

medián 41 39 43 3

x̄ 39 38 42 3

SD 8 7 7 4

Statistická analýza silového testu - Leh-sed
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6.3   Ověření hypotéz 

Hypotéza 1: Vlivem řízené tělesné přípravy dojde ke statisticky významnému 

rozdílu mezi výročním přezkoušením 2018 a 2019 ve vytrvalostním testu běh 

na 12 minut. 

Jako první krok byl pomocí Q-Q grafu ověřen předpoklad normality. 

 

Graf č. 4: Q-Q graf párových diferencí: Běh na 12 minut (zdroj – vlastní zpracování) 

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že se nejedná o normální rozdělení. Pro ověření 

statistické významnosti byl použit neparametrický Wilcoxonův párový test, jehož cílem 

je otestovat hypotézu o nulovém mediánu populace párových diferencí. 

𝐻0: 𝑑 ̃ = 0, 

𝐻1: 𝑑 ̃ ≠ 0. 

Nejprve byly vypočítány veličiny 𝑆+  a 𝑆− . Hodnoty těchto statistik jsou 

následující: 

𝑆+ = 155, 𝑆− = 16 . 

Testové kritérium má v tomto případě hodnotu 16. Protože kritická hodnota pro 

výběr o rozsahu 𝑛 = 18  je 40,3, je nulová hypotéza na 5% hladině významnosti 

zamítnuta. Testem se podařil prokázat statisticky významný rozdíl ve vytrvalostním testu 
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mezi výročními přezkoušeními v letech 2018 a 2019. Na základě předchozích výsledků 

tedy vyplývá, že zlepšení mezi probandy je statisticky významné. 

Hypotéza 2: Vlivem řízené tělesné přípravy dojde ke statisticky významnému 

rozdílu mezi výročním přezkoušením 2018 a 2019 v silovém testu klik – vzpor 

a leh – sed. 

Jako první krok byl pomocí Q-Q grafu ověřen předpoklad normality silového testu 

klik – vzpor. 

 

Graf č. 5: Q-Q graf párových diferencí: Klik – vzpor (zdroj – vlastní zpracování) 

Z grafu č. 5 vyplývá, že se nejedná o normální rozdělení. Předpoklad normality 

je v tomto případě porušen, proto byl použit neparametrický Wilcoxonův párový test.  

 𝐻0: 𝑑 ̃ = 0, 

𝐻1: 𝑑 ̃ ≠ 0. 

Nejprve byly vypočítány veličiny 𝑆+ a 𝑆−. Jejich hodnoty jsou následující: 

𝑆+ = 70,5, 𝑆− = 34,5 . 

Testové kritérium má v tomto případě hodnotu 34,5. Protože kritická hodnota 

pro výběr o rozsahu 𝑛 = 14 je 21,1, nulová hypotéza na 5% hladině významnosti nebyla 

zamítnuta. Testem se tedy nepodařilo prokázat statisticky významný rozdíl mezi VP 2018 

a 2019 ve výsledcích ze silového testu klik – vzpor. 
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Dále byl ověřen předpoklad normality silového testu leh – sed. 

 

Graf č. 6: Q-Q graf párových diferencí: Leh – sed (zdroj – vlastní zpracování) 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že předpoklad normality je splněn. Pro ověření 

statistické významnosti byl použit Párový t-test, jehož cílem je otestovat nulovou 

hypotézu o rovnosti středních hodnot obou výročních přezkoušení. 

𝐻0: 𝜇1 − 𝜇2 = 0, 

𝐻1: 𝜇1 − 𝜇2 ≠ 0. 

Nejprve byl vypočítán výběrový průměr párových diferencí a jejich výběrová 

směrodatná odchylka. Hodnoty těchto statistik jsou následující: 

�̅� = 2,88, 𝑠𝑑 = 3,69. 

Následně bylo vypočítáno testové kritérium, které má hodnotu: 

 𝑇 = 3,120. 

Po porovnání hodnoty testového kritéria s 97,5% kvantilem t rozdělení 

s 15 stupni volnosti, jehož hodnota je 2,131, je rozhodnuto nulovou hypotézu zamítnout, 

v tomto případě se tedy jedná o statisticky významný rozdíl mezi středními hodnotami 

obou výročních přezkoušení. Na základě předchozích výsledků lze říci, že zlepšení mezi 

probandy v silovém testu leh – sed je taktéž statisticky významné. 
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6.4   Vyhodnocení výsledných známek z VP 2019 

Cílem první výzkumné otázky bylo ověřit, zda dojde vlivem řízené tělesné 

přípravy k tomu, že z výročního přezkoušení 2019 budou všichni probandi hodnoceni 

alespoň jako vyhovující, tedy minimálně známkou 3. 

Z následující tabulky vyplývá, že tento předpoklad nelze potvrdit, výroční 

přezkoušení v roce 2019 nesplnilo celkem 5 probandů. 

Tyto probandy spojuje I. věková kategorie a nesplnění vytrvalostního testu. Pouze 

jeden proband navíc nesplnil jak silový, tak vytrvalostní test. 

Minimální hranice pro I. věkovou kategorii je 2600 metrů. Tito probandi 

v průměru zaběhli pouze 2245 metrů, konkrétní rozmezí je od 2110 do 2350 metrů. 

 

Tabulka č. 10: Celkové výsledky VP 2019 (zdroj – vlastní zpracování) 
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6. I. 4/3 4/3 4/3 51%

7. I. 4/3 4/3 4/3 49%

8. I. 3/3 4/4 4/4 13%

9. I. 2/3 4/4 4/4 32%

10. I. 2/2 4/3 4/3 38%

11. I. 3/4 4/4 4/4 45%

12. II. 3/3 4/3 4/3 26%

13. II. 4/3 4/3 4/3 55%

14. III. 3/3 4/3 4/3 62%

15. III. 3/3 4/3 4/3 60%

16. IV. 3/1 4/3 4/2 70%

17. IV. 4/1 4/2 4/2 55%

18. V. 2/1 4/3 4/2 36%
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6.5   Vyhodnocení docházky na řízenou tělesnou přípravu 

Cílem druhé výzkumné otázky bylo zjistit, zda alespoň 60 % účasti na řízené 

tělesné přípravě bude stačit probandům ke splnění výročního přezkoušení v roce 2019. 

Pro vyhodnocení této části byli probandi rozděleni podle celkové známky 

z výročního přezkoušení v roce 2019. Celková docházka probandů byla podle těchto 

skupin rozdělena a následně zprůměrována. 

Z následující tabulky vyplývá, že ke splnění výročního přezkoušení s minimální 

známkou vyhovující byla dostačující 45% účast na řízené tělesné přípravě. 

 

Tabulka č. 11: Průměrná docházka na ŘTP (zdroj – vlastní zpracování) 

Na základě výše zjištěných výsledků lze tedy tuto výzkumnou otázku potvrdit. 

Dále byly pomocí vedené docházky probandů analyzovány konkrétní důvody 

neúčasti na řízené tělesné přípravě. Pouhých 23 % neúčasti na řízené tělesné přípravě 

připadá na důvody osobního charakteru vojáků a zbylých 77 % neúčasti se týkalo jiných 

pracovních povinností vyplývající z pracovní náplně vojáka. 

 

Tabulka č. 12: Důvody neúčasti na ŘTP (zdroj – vlastní zpracování) 

  

Parametry 1 2 3 4

počet probandů - 3 10 5

x̄ docházka - 54% 45% 40%

Celková známka výročního přezkoušení v roce 2019

Kurzy 19%

Služební cesta 21%

Útvarová směna a úprava pracovní doby 10%

Nepřetržitý vojenský výcvik 8%

Jiné důvody vyplývající od nadřízeného 19%

Zdravotní omezení 15%

Dovolená, služební volno 8%
Důvody osobního charakteru

Důvody vyplývající z pracovní 

náplně vojáka 

Důvody neúčasti na řízené tělesné přípravě
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7   DISKUZE 

Jedním z hlavních cílů této bakalářské práce bylo posoudit, zda došlo ke zlepšení 

probandů jak v silové, tak vytrvalostní složce VP 2019. Výsledky byly vyhodnoceny 

pomocí základních statistických charakteristik a vizualizovány pomocí krabicového 

diagramu. Výsledky základních statistických charakteristik z vytrvalostního testu 

prokázaly vyrovnanější výsledky probandů a jejich průměrné zlepšení o 248 metrů 

v rámci výročního přezkoušení 2019.  

V rámci silového testu klik – vzpor nedošlo k výrazným rozdílům, průměrné 

výsledky mezi roky byly relativně shodné. Naopak v druhém silovém testu leh – sed 

se tento průměr zvýšil o 3 opakování. 

Pro zajištění relevantnosti výsledků byly stanoveny hypotézy, jejichž cílem bylo 

ověřit, zda jsou tyto výkonnostní rozdíly mezi roky statisticky významné. Nejprve byla 

vždy ověřována normalita dat pomocí sestrojení Q-Q grafu. V případě potvrzení 

normality byl použit párový t-test, v opačném případě párový Wilcoxonův test 

se zvolenou statistickou významností 𝛼 = 0,05. 

Hypotéza č. 1 ověřuje statisticky významný rozdíl ve vytrvalostním testu běh 

na 12 minut a z výsledků lze potvrdit, že je tento rozdíl a s ním i celkové zlepšení 

statisticky významné.  

Hypotéza č. 2 ověřuje statistickou významnost v silovém testu klik – vzpor, kde 

se tuto významnost prokázat nepodařilo a leh – sed, kde lze naopak statistickou 

významnost a tím i zlepšení probandů potvrdit. 

Vzhledem k výsledku v silovém testu klik – vzpor, u kterého nedošlo 

ke zhoršení a ostatních výsledků testů, které jsou statisticky významné, lze celkově říci, 

že vlivem řízené tělesné přípravy došlo ke zlepšení probandů jak v silové, tak 

ve vytrvalostní složce VP 2019 na základě navrženého tréninkového plánu. 

Dalším dílčím cílem této práce bylo zhodnotit, zda řízená tělesná příprava vedla 

ke splnění výročního přezkoušení probandů v roce 2019, tedy že budou všichni probandi 

hodnoceni alespoň jako vyhovující. Tento předpoklad nepotvrdilo 5 z celkového počtu 

18 probandů. Tyto probandy spojuje nejen I. věková kategorie, ale i nesplnění 

vytrvalostního testu, kde v průměru zaběhli pouze 2245 metrů z minimálního limitu 2600 

metrů. Hodnota 2245 metrů je podle norem UNIFIT TESTu 6-60 pro muže ve věku 
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21 až 30 let výrazně podprůměrná (Měkota a Chytráčková, 2002). Jak dále uvádí 

Soumarová & kol. (2018), tak by tato průměrná hodnota nebyla dostačující ani v rámci 

nižších norem v základním výcviku pro nové rekruty v akademii vojenského střediska 

Vyškov. 

Pro ověření dalšího dílčího cíle byla stanovena výzkumná otázka, zda bude 

v rámci intervence dostačující alespoň 60% účast ke splnění výročního přezkoušení 2019. 

Z vyhodnocení docházky a VP 2019 vyplývá, že probandům ke splnění stačilo 

průměrně 45% účast na řízené tělesné přípravě, což odpovídá 1,8 tréninku týdně. 

Nevyhovující probandi měli 40% účast na řízené tělesné přípravě, tedy 1,6 tréninku týdně 

a jak ve svém výzkumu uvádí Pollock & kol. (1998) z institutu American College 

of Sports Medicine, vytrvalostní trénink, skládající se z méně než 2 tréninkových 

jednotek týdně při fyzické intenzitě méně než 40-50 %, není obecně dostačující pro rozvoj 

a udržení vytrvalostních schopností. Lze tedy říci, že vlivem nedostatečné docházky byly 

stanovené tréninkové jednotky u probandů spíše nahodilé a nemohlo tedy dojít 

k efektivnímu a žádoucímu rozvoji kondičních schopností. 

Na základě předchozích výsledků lze celkově říci, že došlo k průměrnému 

zlepšení kondičních schopností vojáků, ale i přesto u 5 probandů toto zlepšení nebylo 

dostačující, neboť znovu neuspěli ve VP 2019. 

Pomocí analýzy konkrétních důvodů neúčasti na řízené tělesné přípravě bylo dále 

zjištěno, že pouhých 23 % neúčasti připadá na důvody osobního charakteru jako je řádná 

dovolená, služební volno, nemoc s následnými úlevami či ošetřování člena rodiny. 

Zbylých 77 % neúčasti vyplývalo z pracovní náplně vojáka. 

Pokud má řízená tělesná příprava plnit svůj účel, kterým je primárně 

minimalizovat počet nevyhovujících vojáků v systému AČR, je nezbytné, aby byla jejich 

účast na řízené tělesné přípravě v maximální míře podporována. Tato podpora musí 

především vycházet od přímých nadřízených, kteří by měli efektivněji plánovat využití 

nevyhovujících probandů v úkolech vyplývající z jejich pracovní náplně. Na základě 

zjištěných výsledků lze říci, že docházka na řízenou tělesnou přípravu není z řad 

nadřízených dostatečně podporována, jak ve svých pracích shodně uvádí Klepač (2006) 

a Lokoč (2009). 

Pro každého vojáka z povolání by mělo být samozřejmostí dbát o svou tělesnou 

zdatnost, a to nejenom z důvodu toho, že je tato povinnost uvedena v zákoně o vojácích 
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z povolání. (Zákon č. 221/1999 Sb.)  Ovšem jak již ve své práci uvádí Paukner (2014), 

podstatná část vojáků nepovažuje za důležité být co nejúspěšnější ve výročním 

přezkoušení. 

V rámci vstupního přezkoušení probandů na řízenou tělesnou přípravu v silovém 

testu klik – vzpor a leh – sed byly naměřeny horší výsledky oproti výročnímu přezkoušení 

v roce 2018 a 2019. Lze tedy říci, že tělesná zdatnost vojáků z povolání není v průběhu 

celého roku vyrovnaná, a proto lze předpokládat, že jejich motivace k tělesné 

připravenosti v průběhu celého roku není dostatečná, na což ve své práci poukazoval již 

Lokoč (2009). Tento fakt může mnohdy vést k podcenění přípravy na výroční 

přezkoušení, ale dalo by se tomu částečně předejít, pokud by výroční přezkoušení 

neprobíhalo 1× za rok, ale například každých 6 měsíců, tak jako tomu je u armády USA 

(Field Manual 7-22, 2012). 

Nejen u 14. pluku logistické podpory, ale i u jiných útvarů, se účastní několik 

vojáků řízené tělesné přípravy každý rok a je tedy otázkou, zda by neměli být vojáci více 

motivováni samotným systémem hodnocení v AČR. Současný systém hodnocení v sobě 

samozřejmě určité motivační prvky obsahuje, například výkonnostní příplatek 

či rozhodování o budoucím prodloužení závazku. Ovšem pokud neuvažujeme 

mimořádné či kázeňské odměny, tak za současných podmínek pobírá voják, který neuspěl 

ve výročním přezkoušení, stejný platový tarif o stejné hodnosti jako voják, který byl 

hodnocen známkou výtečně. 

Osobně si myslím, že tělesná zdatnost je jednou z nejdůležitějších charakteristik 

profilu každého vojáka z povolání, proto by jí měla být v systému hodnocení přiřazena 

vyšší priorita a pro zvýšení motivace vojáků by měla být zahrnuta do platového výměru 

například jako jakási nároková složka platu. 

Na celou problematiku nedostatečné tělesné připravenosti se dá pohlížet již 

na samotném začátku přijímacího procesu nových rekrutů do AČR. Soumarová & kol. 

(2018) uvádí, že byly sníženy výkonností normy pro uchazeče o službu v armádě 

pravděpodobně z důvodu požadavku na rychlé doplňování armády. Kvalitou nových 

rekrutů se ve své studii taktéž zabýval Santtila & kol. (2018), který poukazuje na snižující 

se aerobní kapacitu nových rekrutů finské armády v průběhu posledního desetiletí. 

Tato práce byla limitována několika faktory, jimiž mohly být dosažené výsledky 

do jisté míry ovlivněny. Jedním z faktorů byl například výběr a počet probandů, který byl 
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omezen počtem nevyhovujících vojáků z povolání ve VP 2018. Dalším limitujícím 

faktorem této práce bylo málo vstupních informací o probandech pro detailnější 

posouzení změn po 12týdenní intervenci jako BMI, tepová frekvence apod. Dalším 

omezujícím faktorem byla samotná motivace probandů. Ti se řízené tělesné přípravy 

neúčastnili dobrovolně, ale měli ji v rámci svého zaměstnání povinnou. V neposlední řádě 

vnímám nedostatečný prostor v rámci hodin řízené tělesné přípravy pro zaměření se 

na video rozbor správné techniky běhu či správné techniky v silových testech, které 

považuji za stěžejní pro dosažení lepších výsledků, jak shodně uvádí ve své práci Thelen 

& kol. (2017). 

Výsledky a závěry této bakalářské práce, které byly zjištěny u 14. pluku logistické 

podpory Pardubice, nelze přenést i na jiné útvary AČR. Platnost tohoto výzkumu platí 

pouze pro daný vzorek probandů. 
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8   ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jaký vliv má řízená tělesná příprava 

na výsledky výročního přezkoušení u vojáků z povolání na základě navrženého 

specifického tréninkového plánu. Po dobu 3 měsíců docházeli probandi na řízenou 

tělesnou přípravu, která byla zabezpečována tělovýchovnými pracovníky 14. pluku 

logistické podpory Pardubice. Všichni probandi měli stejný tréninkový plán, kterým 

postupně procházeli a za předpokladu stoprocentní docházky by všechny tréninkové 

jednotky každý z probandů dvakrát opakoval. 

Po ukončení řízené tělesné přípravy absolvovali probandi výroční přezkoušení 

2019. Dosažené výsledky byly následně porovnány s předchozím VP 2018 a detailněji 

analyzovány s ohledem na stanovené dílčí cíle, výzkumné otázky a hypotézy této práce. 

Hypotéza č. 1 potvrdila statisticky významný rozdíl ve výsledcích 

z vytrvalostního testu běh na 12 minut na 5% hladině významnosti. 

Hypotéza č. 2 na 5% hladině významnosti v silovém testu klik – vzpor tuto 

významnost neprokázala, naopak v testu leh – sed ano a tím i zlepšení probandů.  

Celkově lze říci, že vlivem řízené tělesné přípravy došlo ke zlepšení probandů jak 

v silové, tak ve vytrvalostní složce ve výsledcích výročního přezkoušení 2019, i přesto 

z celkového počtu 18 probandů znovu neuspělo 5 z nich. Všichni tito probandi byli 

z I. věkové kategorie a nesplnili vytrvalostní test.  

Dále lze také říci, že průměrná 40% docházka těchto 5 probandů byla ke splnění 

minimálních norem nedostatečná. Celkově ke splnění výročního přezkoušení stačilo 

průměrně probandům 45% účast na řízené tělesné přípravě. 

Touto problematikou bych se rád více zabýval v diplomové práci a své myšlenky 

tak rozšířil o další poznatky. Z mého pohledu by bylo zajímavé výzkum zaměřit nejen 

na výsledky nevyhovujících vojáků, ale pomocí dotazníkového šetření pozorovat i ostatní 

vlivy, které mohou samotné výsledky přímo ovlivnit jako je jejich životospráva, 

volnočasové aktivity, vnitřní motivace, vztah k celému systému AČR apod. Dále 

doporučuji tento výzkum rozšířit o komplexnější vstupní i výstupní data jako je BMI, 

měření tloušťky kožních řas, změny tepové frekvence a další. 
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