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Abstrakt 

 

Název bakalářské práce: Hodnocení zdatnosti žáků vybraných ZŠ pomocí 

UNIFITTESTU 

Zpracovala: Bc. Adéla Vélová 

Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D.  

Cíle práce: Cílem diplomové práce bylo zjistit aktuální úroveň zdatnosti u žáků 5. tříd 

na vybraných základních školách v okrese Jablonec nad Nisou, které nemají zaměření 

na sport. Jednalo se o žáky, kteří spadají do věkové kategorie 10 a 11 let. Zjištěné 

výsledky jsem zpracovala. Následně jsem provedla komparaci mezi jednotlivými 

základními školami, abych zjistila, u které z nich byla zaznamenána nejvyšší úroveň 

zdatnosti.  

Metodika práce: Hlavní metodou výzkumného šetření bylo praktické testování žáků za 

pomoci testové baterie UNIFITTEST (6-60), z níž jsem využila čtyři motorické testy 

(skok daleký z místa, leh-sed opakovaně po dobu 60 vteřin, člunkový běh 4x10 m a běh 

po dobu 12 minut neboli Cooperův test). Všechna naměřená data jsem porovnávala 

s příslušnými normami UNIFITTESTU pro danou věkovou kategorii (10-11 let). 

Součástí mé diplomové práce bylo krátké anonymní dotazování určené pro učitele 

tělesné výchovy, které se týkalo zjištění názorů na výuku tělesné výchovy u žáků 5. 

třídy.  

Výsledky práce: Výsledky u chlapců i dívek byly velice vyrovnané. Obě pohlaví napříč 

testy dosahovaly kvalitních výsledků a převažovaly výkony s průměrným anebo mírně 

nadprůměrným hodnocením. V jednotlivých třídách jsme zachytili několik žáků a 

žákyň, u kterých byly zaznamenány i podprůměrné výsledky. Jinak v celkovém 

hodnocení převládala průměrná hodnocení na všech školách u zástupců obou pohlaví. 

Podle základní metodiky hodnocení vykazovali nejvyšší úroveň zdatnosti žáci ze 

základní školy č. 1, následovány žáky ze základní školy č. 3 a nejnižší úroveň měli žáci 

ze základní školy č. 2. U dívek nejvyšší zdatnost prokázaly žákyně za základní školy č. 

3, dále je následovaly žákyně ze základní školy č. 2 a po nich žákyně ze základní školy 

č. 1.  
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Abstract 

 

The title of the bachelor thesis: The evaluation of selected elementary school students´ 

physical fitness by using UNIFITTEST 

Prepared by: Bc. Adéla Vélová 

Thesis supervisor: PhDr. Ales Kaplan, Ph.D. 

Objectives: The aim of the diploma thesis was to find out the current level of the  

fitness of the 5th graders at selected primary schools in the district of Jablonec nad 

Nisou, which do not focus on sports. These were pupils who fall into the age category 

of 10 and 11 years. I processed the ascertained results. Subsequently, I made a 

comparison between the individual primary schools to find out which of the tested 

schools achieved better results. 

Methodology: The main method of the research was the practical testing of students by 

using a test battery UNIFITTEST (6-60), from which I applied four motor tests (two-

footed jump, sit-ups repeatedly for 60 seconds, shuttle run 4x10 m and the Cooper´s test 

- 12 minutes run). I compared all the measured data with the relevant UNIFITTEST 

standards for the given age category (10-11 years). Another part of my diploma thesis 

was a short anonymous questionnaire designed for physical education teachers, refering 

to the finding out opinions of physical education of the 5th graders. 

Results: The results for the boys and the girls were very balanced. Both sexes across 

the tests achieved some good quality results and performances with an average or 

slightly above-average rating prevailed. There were a few exceptions in the individual 

classes, which recorded some below-average results, but the overall evaluation was 

dominated by average evaluations in all schools for both sexes. According to the basic 

evaluation methodology, the pupils from the primary school No. 1 showed the highest 

fitness, followed by the pupils from the primary school No. 3. The pupils from the 

primary school No. 2 achieved the lowest level. For girls, the highest level of 

competence was demonstrated by the pupils from primary school No. 3, followed by the 

pupils from primary school No. 2 and then by the pupils from primary school No. 1. 
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1 ÚVOD 

Na úvod bych chtěla zmínit, že tato diplomová práce navazuje na moji bakalářskou 

práci, kterou jsem obhájila před dvěma lety v roce 2018. Tudíž využiji některé zdroje 

z mé bakalářské práce.  

Stále zastávám názor, že pohyb v jakékoliv formě je pro dnešní děti velice důležitý, i 

když si to samy leckdy neuvědomují. Trend současné doby ovšem říká něco jiného. 

Jsou to moderní technologie, které vládnou světu. Mám takový dojem, že se to už 

bohužel nezmění. Je to sice smutné, ovšem to je realita, ale můžeme bojovat za to, aby 

se to aspoň zlepšilo. O to se budu snažit i formou této diplomové práce. 

Usiluji o to skrze mou nynější práci, které se věnuji. Vždy jsem věděla, že sport je cesta, 

kterou se chci vydat, a proto jsem se rozhodla věnovat se sportovnímu odvětví, který mi 

dal opravdu hodně do života, tím sportem je atletika. O atletice se říká, že je to královna 

sportu a já to mohu jenom potvrdit. Během skoro 10 let, kdy jsem se atletice věnovala 

jako aktivní závodník, mi předala tolik dobrých věcí. Získala jsem díky ní nové 

zkušenosti, přátelé, a především jsem zjistila, co chci v životě dělat. Nikdy jsem nebyla 

ten tip člověka, který by radši seděl doma u počítače nebo televize. Raději jsem šla ven 

se proběhnout a bylo mi jedno, jaké je venku zrovna počasí. Zkušenosti, které jsem 

získala během let, se teď snažím předat svým svěřencům.                                                                     

Tvrdí se, že pohyb je pro řadu dětí zbytečný, proto si myslí, že mít ho v rozvrhu ve 

škole je naprosto zbytečné. Zároveň se tvrdí, že všeobecně klesá zájem o tělesnou 

výchovu na základních školách napříč republikou. Tuto skutečnost jsem si potvrdila už 

před dvěma lety, když jsem prováděla testování na jedné základní škole. Nemůžu říct, 

že to platí u všech dětí, které jsem testovala. Přesto mě nepřekvapilo, že je hodiny 

tělesné výchovy příliš nebaví. Věděla jsem, že tělesná výchova není oblíbený předmět u 

dětí, jedině tehdy, když se mohou z něčeho „ulít“. O tom by ovšem tělesná výchova 

opravdu neměla být.  

Cílem diplomové práce bylo zjistit, jaká je úroveň zdatnosti žáků na vybraných 

základních školách, které absolvují pouze standardní počet hodin tělesné výchovy, které 

mají dány ve vzdělávacím plánu. Následně byla provedena komparace mezi 

jednotlivými základními školami. Jednalo se o žáky pátých tříd na třech různých 
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základních školách v okrese Jablonec nad Nisou. Žáci, kterých se toto testování týká, 

spadají do věkové kategorie 10 a 11 let.  

Zvolila jsem záměrně tuto věkovou skupinu, protože je to přechod mezi prvním a 

druhým stupněm na základní škole, který hodně dítě ovlivní.  

Touto problematikou se zabývá testová baterie UNIFFITEST (6-60), kterou jsem 

zvolila i v tomto případě. UNIFFITEST (6-60) obsahuje několik variant motorických 

testů. V mé práci využiji stejné testování jako jsem použila v bakalářské práci, pouze 

budu vycházet z tabulek pro věkovou kategorii 10 a 11 let a s ohledem na pohlaví. 

Jedná se o následující motorické testy: skok daleký z místa snožmo, leh-sedy opakovaně 

po dobu 60 vteřin, člunkový běh 4x10 m a běh po dobu 12 minut neboli Cooperův test.  

Testování bylo doplněno o krátký dotazník, který jsem rozdala učitelům tělesné 

výchovy na příslušných základních školách. Tento dotazník byl zaměřen na průběh 

hodin tělesné výchovy, na zázemí výuky a vybavenost škol. Pomohlo mi to přiblížit 

skutečnost, jak probíhají hodiny tělesné výchovy na jednotlivých základních školách.  

Na základě získaných dat během praktického testování jsem provedla porovnání 

s příslušnými normami pro danou věkovou kategorii (10 a 11 let).  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Uvedení do problematiky hodnocení fyzické zdatnosti ve 

školní tělesné výchově pomocí motorických testů 

Školní tělesná výchova využívá k testování tělesné zdatnosti různé testové baterie. 

Testové baterie se snaží ohodnotit u žáků aktuální úroveň fyzické zdatnosti. Jejich 

hlavním cíle je ukázat žákům jejich tělesnou zdatnost, v čem jsou dobří, a naopak na 

čem mají zapracovat. Snahou je motivace k sebezdokonalování a podpora zájmu o 

pohybovou činnost (Metodický portál – RVP, 2019). 

 

V České republice je nejznámější a nejpoužívanější testová baterie UNIFITTEST       

(6-60) podle Měkoty a Kováře (2002). Kromě UNIFITTESTU (6-60) se k testování 

používají celá řada testových baterií. Nejčastěji se aplikují tyto testové baterie 

FITNESSGRAMY, EUROFIT testy, IOWA BRACE testy, AAHPERD nebo 

DENISIUK (viz. níže). 

 

FITNESSGRAM 

V 80. letech 20. století se poprvé začalo mluvit o FITNESSGRAMU. První zmínka o 

této testové baterii pochází z USA, konkrétně z Cooperova Institutu. Hlavní myšlenkou 

je podpořit děti k pohybu na základě pozorování při fyzické aktivitě. Díky tomu mohou 

sledovat, jakou mají momentální úroveň tělesné zdatnosti a motivovat je k dalšímu 

zlepšení. Testová baterie nezabere mnoho času a nepotřebujeme k tomu žádné speciální 

pomůcky. Zahrnuje pět motorických testů, které dělíme do kategorií podle zaměření na 

aerobní kapacitu, svalovou sílu, vytrvalost, pohyblivost a tělesné složení (Kopencová, 

Mazúr, Wojnar, Vajnerová, 2020). 

 

EUROFIT test 

Testová baterie EUROFIT test je určen pro děti a mládež od 6 do 18 let, která vznikla 

ve spolupráci s Evropskou unií. Uvádí se, že poprvé byla zveřejněna v roce 1988.  

Baterie obsahuje devět motorických testů, které mají určit, jaké jsou pohybové 
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schopnosti dítěte. Jednotlivé testy zahrnují vytrvalost, rychlost, sílu a flexibilitu. Je 

obohacena o tři somatická měření, která se týkají tělesné hmotnosti, tělesné výšky a čtyř 

kožních řas. V roce 1995 byl EUROFIT test doplněn o verzi pro dospělé. I tato testová 

baterie není časově náročná a stačí nám k tomu běžně dostupné pomůcky (Kopencová, 

Mazúr, Wojnar, Vajnerová, 2020, Wood, 2008). 

 

IOWA BRACE test 

IOWA BRACE test pochází z USA z roku 1927. U nás byla tato testová baterie poprvé 

k vidění v roce 1976. Průkopníkem v Čechách byl doc. Štěpnička. Původní verze 

obsahovala 21 testů, ovšem doc. Štěpnička počet testů snížil na 10. Testování je 

založeno na principu rovnováhy, obratnosti, koordinaci a částečné i pohyblivosti 

(Kopencová, Mazúr, Wojnar, Vajnerová, 2020, IS – MUNI, 2020). 

 

AAHPERD  

V roce 1961 vznikla testová baterie AAHPERD, která byla zaměřena na mládež 

v rozmezí 10 až 17 let. AAHPERD je zkratkou pro „The American Alliance for Health, 

Physical Education, Recreation and Dance“, což v překladu znamená „Americká aliance 

pro zdraví, tělesnou výchovu, rekreaci a tanec“. Primárně se tento program zabýval 

pomocí učitelům tělesné výchovy. Snažil se o podporu tělesné zdatnosti u dětí. Byl 

vytvořen program s názvem „National Youth Fitness Test“. Obsah tvořilo sedm testů. 

Řadí se do nich například opakované leh-sedy, běh na 600 yardů nebo člunkový běh na 

10 yardů, což je 9,144 m (Kopencová, Mazúr, Wojnar, Vajnerová, 2020, State 

University – Education Encyclopedia, 2020). 

 

DENISIUK 

Toto testování zaměřující na mládež se poprvé objevilo v roce 1963. DENISIUK 

obsahuje šest částí, které se týkají všeobecné zdatnosti jedinců. Zohledňují se v ní 

jednotlivé pohybové schopnosti jako je síla, rychlost nebo vytrvalost. Kromě již 

zmíněných schopností zahrnuje také výbušnost a obratnost. Patří sem kupříkladu 
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vertikální výskok dosažný, hod medicinbalem o hmotnosti 2 kg nebo burpee test (IS – 

MUNI, 2020, Kopencová, Mazúr, Wojnar, Vajnerová, 2020). 

 

Kromě testové baterie UNIFFITEST (6-60) se v Čechách hodnocením tělesné zdatnosti 

ve školní tělesné výchovy v průběhu času zabývala celá škála autorů. Mezi ty 

nejvýraznější patří doc. Suchomel s publikacemi „Somatická charakteristika dětí 

školního věku s rozdílnou úrovní motorické výkonnosti“ z roku 2004 nebo „Tělesně 

nezdatné děti školního věku: motorické hodnocení, hlavní činitelé výskytu, kondiční 

programy“ (2006). Obě uvedené publikace vydal ve spolupráci s Technickou 

Univerzitou v Liberci. Dalším významným autorem je doc. Kopecký, který napsal 

mnoho publikací sám nebo ve spolupráci s dalšími autory. Sám publikoval například 

„Zdravotní tělesná výchova“ z roku 2010 nebo „Somatotyp a motorická výkonnost 7-

15letých chlapců a dívek“ (2011). Ve svých knihách se doc. Kopecký často věnuje 

olomouckému regionu, ve kterém působí. Určitě bychom neměli zapomenout ani na 

prof. Bunce a jeho článek „Pojetí tělesné zdatnosti a jeho složek“ (1995). 

Kromě výše zmíněných autorů a jejich knih, stojí za zmínku ještě prof. Moravec a jeho 

kniha s názvem „Telesný, funkčný rozvoj a pohybová výkonnosť 7-18-ročnej mládeže 

v ČSFR“ vydanou už v roce 1990, jak název napovídá, jedná se o slovenskou publikaci. 

Dalším význačným autorem na Slovenku je prof. Kampmiller. Od něj bychom měli 

především znát „Základy metodológie výskumu v telesnej výchove a športe“ (2010), 

kterou publikoval spolu s Cihovou a Zapletalovou. Pak také „Teória športu a didaktika 

športového tréningu“ vydanou v roce 2012, na které se též podílelo více autorů.   

 

2.2 Základní charakteristika mladšího školního věku 

Mladší školní věk dle Příhody (1977) je od 6 let, respektive od 7 let do 10 let, potažmo 

11 let. Jedná se o období, kdy žák navštěvuje 1. stupeň základní školy. Poté následuje 

střední školní věk a starší školní věk.  

Časové rozpětí mladšího školního věku je od nástupu do školy (6 let) a za konec se bere 

11. rok života dítěte. Detailnější dělení je do 9 let mladší školní věk a poté navazuje 

střední školní věk, který je do 11 let. Uvedené popisují ve své knize Kučera, Dylevský a 

kol. (1997).  
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Rychtecký a Fialová (1998) definují mladší školní věk neboli prepubescenci od 6 do 11 

let. Uvádějí, že toto stádium může začít i o rok později (v 7 letech) a skončit o rok dříve 

(v 10 letech). Během tohoto období si děti projdou vývojem somatickým a psychickým, 

pohybovou výkonností a motorickou docilitou.  

Podle Periče a kol. (2012) trvá mladší školní věk relativně dlouhou dobu. Během tohoto 

období probíhá celá řada biologických, psychických a sociálních změn. Na základě toho 

se mladší školní věk dělí na další dvě skupiny, konkrétně na dětství a prepubescenci.  

Jansa a kol. (2014) se ztotožňují s rozmezím, které uvádějí jak Příhoda (1977), tak i 

Rychtecký a Fialová (1998). I oni uvádějí, že mladší školní věk začíná v 6 letech a 

končí v 11 letech. Částečně se rozcházejí v označení typů vývoje. Podle nich je to vývoj 

tělesný, sociální, psychický a výchovný. 

Vágnerová (2017) označuje ve své knize nástup do školy jako období raného školního 

věku, což je jiný termín pro mladší školní věk. Časový úsek začíná v 6 letech a konec 

uvádí už v 9 letech, kdy poté nastupuje další období střední školní věk, které trvá do 11 

až 12 let. Toto časové rozmezí je stejné jako v publikaci od Kučery, Dylevského a kol. 

(1997).  

Mladší školní věk se označuje jako vrchol dětství. Začátek i konec tohoto období se 

shoduje s ostatními autory, kteří jsou zde uvedeni. Tedy začíná v 6 až 7 letech a 

ukončení nastává v 11.  roce (Medguide Book, 2019). 

Výše uvedení autoři se téměř shodují na vymezení věkového rozpětí u dětí mladšího 

školního věku. Začátek všichni definují jako nástup do školy, tedy buď to v 6, nebo v 7 

letech, přitom určení konce se u jednotlivých autorů odlišuje. Ovšem většina autorů 

uvádí ukončení tohoto období v 10 až 11 letech.  

 

2.2.1  Somatický vývoj 

Somatický vývoj podle Rychteckého a Fialové (1998) zachycuje růstové změny 

v tělesné výšce, ty se ovšem s přibývajícím věkem snižují, nazývá se to tzv. vývojová 

retardace. Změny v tělesné výšce i hmotnosti jsou poměrně rovnoměrné. Rozdíly mezi 

dívkami a chlapci nejsou příliš výrazné. Negativní vliv na růst může být přílišné sezení 

dětí ve školních lavicích nebo snížení pohybové aktivity, což může vést např. ke 
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svalovým dysbalancím. Probíhá zde velice rychlá osifikace, proto jsou kosti měkké a 

pružné.  

Jansa, Dovalil a kol. (2007) uvádějí změny v tělesném neboli somatickém vývoji z 

hlediska nárůstu tělesné hmotnosti a výšky jedinců. Je to ovšem postupné a stálé. 

Současně dochází ke změnám v rozměrech těla, nejvíce je to poznat na dolních 

končetinách. Dále kupříkladu mozek je v tomto věku menší až o 150 g než u dospělého 

jedince.  

Dovalil a kol. (2009) hovoří ve své publikaci o růstu jednotlivých orgánů, které se 

plynule rozvíjejí. Mají na mysli například srdce nebo plíce. Jejich růst je dán přiměřeně 

s přírůstky tělesné výšky a hmotnosti. Dále zmiňují kostru dítěte, o které se nedá ještě 

říci, že je v tomto období zcela vyvinutá.  

Perič a kol. (2012) používají také termín tělesný vývoj, což je pouze jiné označení 

somatického vývoje. Popis tohoto vývoje se v ničem moc neliší od Rychteckého a 

Fialové (1998). Hovoří zde o postupném vývoji vnitřních orgánů, krevního oběhu nebo 

plic, kde se zvyšuje vitální kapacita.  

Jansa a kol. (2014) používají stejně jako Jansa, Dovalil a kol. (2007) nebo Perič a kol. 

(2012) označení tělesný místo somatického vývoje. Shodují se s Rychteckým a 

Fialovou (1998), že je vývoj rovnoměrný a doplňují, že je pozvolný. Obě tvrzení 

zmiňuje ve své publikaci Jansa, Dovalil a kol. (2007). Dále uvádějí, že se zvyšuje 

tělesná energie organismu, kromě toho narůstá i jeho výkonnost. Na konci období jsou 

už vidět určité rozdíly mezi dívkami a chlapci. Dívky dávají přednost aktivitám, kde 

uplatní více cit a ladnost pohybu. Chlapci oproti tomu si vybírají činnosti, kde projeví 

svoji bojovnost.  

V tomto období se mění postupně tělesná výška, hmotnost a stavba těla u dětí. Velkou 

roli v tom hrají samozřejmě genetické dispozice, dále na to má vliv výživa a pohybové 

aktivity. To vše ovlivňuje vývoj dítěte (Mount Sinai, 2020). 

 

2.2.2  Psychický vývoj 

Rychtecký a Fialová (1998) uvádějí dvě zásadní části psychického vývoje. První z nich 

je nástup dětí do první třídy, což je pro ně velká změna. Nastává pro ně úplně jiný denní 
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režim, než byly doposud zvyklé. Děti si hrály a nyní se musí najednou začít učit. Kromě 

toho jsou ve školách jiné sociální normy a pravidla. Musejí si zvyknout na jiný kolektiv 

dětí, vybudovat si v něj svou roli, postavení a změna v pozici učitele, který je teď pro ně 

autorita. Druhá kategorie se nazývá kritičnost a nastává na konci mladšího školního 

věku. Kritika je mířena na školu nebo rodinu. Dospělí ztrácejí autoritu a získávají i 

naopak spolužáci. Celkově se v tomto období začíná projevovat zájem o sport. Mají 

potřebu se hýbat a chtějí být členem nějaké skupiny. 

V mladším školním věku podle Dovalila a kol. (2009) nastává pro děti zásadní změna, 

kterou je přechod do školního prostředí. Mění se pro ně hodně věcí, především změna 

kolektivu a vztahů mezi dětmi. Toto popisují ve své knize i Rychtecký a Fialová (1998). 

Dále je v publikaci zmíněno, že v předškolním věku dětí vnímají rozdíl pouze mezi 

dobrem a zlem, ale v tomto období už se u nich odhaluje význam pro spravedlnost, čest 

nebo pravdu. 

Ve své knize Perič a kol. (2012) zmiňuje, že v tomto období se rozvíjí paměť a 

představivost. Během mladšího školního věku dochází k poznávání nových věcí, ale pro 

děti je těžké udržet pozornost. Od toho je odvádí rušivé elementy, které vidí prakticky 

všude kolem sebe. Nemají ještě dobře rozvinutou schopnost chápat abstraktní pojmy. 

Dítě většinou pochopí pouze to, na co si může sáhnout.   

Jansa a kol. (2014) toto období považují za tzv. vstup do společnosti. Vycházejí z toho, 

že děti poznají nový kolektiv a vyhodnotí, že učitel je v odlišné pozici, než byly 

doposud zvyklé. Děti spadají pro ně do nové sociální skupiny - školní třídy. Končí tím 

období her a naopak začíná plnění každodenních povinností ve škole. O tomto už 

hovořili ve své knize Rychtecký a Fialová (1998) nebo Dovalil a kol. (2009). Jansa a 

kol. (2014) mluví také o mimoškolních aktivitách, do kterých jsou děti zapojovány. 

Velký zájem je o sportovní kroužky, ale i o výtvarnou výchovu nebo hru na hudební 

nástroj. Hodně se zde prolíná vývoj psychický a sociální, právě sociální vývoj 

vyzdvihuje ve své publikaci Jansa a kol. (2014).  

Podle Vágnerové (2017) je typické pro toto období změna sociálního postavení, které 

ovlivňuje rozvoj schopností a osvojování dovedností dítěte. Nastává pro dítě úplně nová 

sociální role a dítě se začíná vzdělávat. Musí se postupně naučit psát, číst a počítat.  
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V mladším školním věku nastává spousta změn v životě dítěte z pohledu psychiky. 

Mění se u dětí sociální role, kdy přecházejí do zcela nové role. Jedná se o úlohu 

studenta. Musejí se začlenit do nového kolektivu, mění se jim sociální postavení 

společnosti. Vztahy mezi spolužáky jsou jiné než mezi kamarády ve školce. Toto 

uvádějí ve svých publikacích již výše zmínění autoři jednak Rychtecký s Fialovou 

(1998), Dovalil a kol. (2009), Jansa a kol. (2014) a také Vágnerová (2017) (Medical 

Portal – Medguide Book, 2019). 

Uvedení autoři ve svých publikacích vyzdvihují ohledně psychického vývoje hlavně 

změnu sociální role, způsobenou změnou prostředí, což je přechod ze školky do 

školního prostředí. Na děti jsou kladeny jiné nároky, než byly doposud zvyklé. 

 

2.2.3  Pohybová výkonnost 

Ve své knize Rychtecký a Fialová (1998) popisují změny, které nastávají u dětí v tomto 

období. Jedná se o změny pohybové rychlosti a vytrvalosti. U chlapců i dívek jsou 

změny rovnoměrné. Prostřednictvím her děti zvládnou velké zatížení, ovšem důležité je 

zvolit i dostatečný odpočinek. Rozdíly mezi dívkami a chlapci jsou nejvíce znát u 

statické síly horních končetin, např. ve výdrži ve shybu.  

Měkota a Cuberek (2007) mají za to, že pohybová výkonnost je způsobilost neboli 

připravenost. Snaha o to podat co nejhodnotnější výkony v nějaké určité aktivitě a jejich 

úroveň by měla být poměrně vyrovnaná.  

Pohybová výkonnost se považuje za schopnost opětovně dosahovat výsledky v rámci 

nějaké pohybové aktivity. Dochází zde k propojení pohybových dovedností a 

schopností, dále návyků a ovlivňuje připravenost jedince po psychické stránce 

(Macháčková, 2020). 

 

2.2.4  Motorická docilita 

Rychtecký a Fialová (1998) ve své publikaci chtějí nastínit vývoj v motorice. V 6 až 7 

letech se ukončuje vývoj nervové soustavy, což je začátek období mladšího školního 

věku. U dětí nastává učení nových pohybových dovedností, u kterých se snaží využívat 

znalosti z minulosti. Jedná se o vzpomínky na předešlé úkony, např. běh, skok nebo 
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šplh. Na začátku se využívá nácvik za pomoci herních činností a postupně se přechází 

na složitější prvky prostřednictvím didaktických stylů.  

Vindušková a kol. (2003) uvádějí, že v mladším školním věku pohybová aktivita 

přechází od spontánní k aktivitě řízené. Pohyb je už záměrný a cílený. Patrný je i rozdíl 

v chápání pohybu mezi dívkami a chlapci. Chlapci se zaměřují na předvedený výkon, a 

jak jej můžou ještě zlepšit. Naopak dívky upřednostňují především lehkost a ladnost, s 

jakou danou činnost provedly.  

Jansa a kol. (2014) v rámci kapitoly tělesný vývoj rozebírá i otázku motoriky. Tuto 

oblast popisovali i Rychtecký a Fialová (1998) ovšem jako samostatnou oblast. Názory 

mají obdobné. I Jansa a kol. (2014) uvádějí, že přibližně v 11 letech se začíná zlepšovat 

motorická koordinace, což znamená, že děti si osvojují i náročnější pohyby. Děti 

projevují zájem o přirozené pohybové aktivity jako je kupříkladu běh, skok, hod, nebo 

přeskakování překážek. Výhodou je, že je zde dostatek motivace, protože zároveň 

projevují svoji spontaneitu.  

Motorická docilita je brána jako schopnost, která je utvořena souborem dědičného 

nadání. Řadíme do nich zejména motorické schopnosti, ale kromě nich sem spadají i 

senzorické schopnosti. Tato schopnost je z části vrozená, tím jsou myšleny vlohy a 

z druhé části získaná, které se rozvíjejí díky prostředí. Dále záleží na jedincově 

vytrvalosti, cílevědomosti nebo rozhodnosti. Měření motorické docility docílíme 

prostřednictvím výkonu. Výsledný výkon je závislý i na dalších faktorech, např. již 

nabyté zkušenosti a vědomosti, motivaci jedince nebo schopnosti jako je kupříkladu 

rychlost, vytrvalost nebo síla. Jde tedy o schopnost učení (Peřinová, 2016). 

 

2.2.5  Společenský vývoj 

Jansa, Dovalil a kol. (2007) hovoří o problematice výchovy ve své publikaci. Především 

je vhodné nabádat děti v tomto věku, aby už byl jejich pohyb více propracovaný, aby se 

nejednalo pouze o spontánní činnosti. Dále se autoři zabývají hygienou a denními 

návyky, které by děti v tomto období měly naučit zvládnout. Kromě toho by si děti měly 

osvojit dodržování pravidel.   

Hledisko výchovné je důležité pro Jansu a kol. (2014), proto ho zmiňují ve své knize. 

Pro děti je podstatné vhodné vedení. Je velice obtížné pro dospělé, aby byli vnímáni 
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správně. Děti je nesmějí vnímat jako kamarády, kteří jim všechno odpustí. Ovšem na 

druhou stranu si zase musí dát pozor, aby je děti nevnímaly jako trestající rodiče, 

protože toto by mohlo vést k jejich nedůvěře. Děti by jim nechtěly nic říkat a bály by se 

jich.  

Perič a kol. (2012) vyzdvihují taky stránku výchovy, kdy je důležité dítě vést ke správné 

životosprávě a hygienickým návykům. Podstatnou roli hraje i každodenní režim dětí, na 

který by se nemělo v žádném případě zapomínat.  

V své publikaci Vágnerová (2017) popisuje, že rodina je pro děti v tomto období velice 

důležitá. Rodina hraje pro dítě důležitou roli, protože tvoří jeho identitu. Tvoří mu 

emoční zázemí a je pro něj oporou, když to potřebuje. Dále mu pomáhá vyhovět jeho 

potřebám. To se postupem času mění, změny nastávají v průběhu dalších etap školního 

věku, a to středního a staršího školního věku.  

 

2.3 Tělesná výchova žáků na 1. stupni ZŠ 

Podle Rychteckého a Fialové (1998) znamená tělesná výchova souhrn všech tělesných, 

psychických a sociálních aspektů. Ty mohou vzniknout na základě záměrné pohybové 

činnosti žáků. V tom spočívá význam, účel a funkce tělesné výchovy. Tudíž je tělesná 

výchova jedinečnou složkou ve výchově žáků. 

Vilímová (2009) definuje tělesnou výchovu jako činnost s charakterem zaměřujícím na 

výchovu a vzdělání, která působí na tělesný a pohybový rozvoj jedince. 

Tělesná výchova na 1. stupni základní školy se dělí na dvě období. Do prvního období 

spadá první a druhý ročník. Třetí, čtvrtý a pátý ročník patří do druhého období. Každé 

období má dané postupy, které musí být dodržovány. Učitelé tělesné výchovy na 

základě nich stanoví krátkodobé a dlouhodobé cíle v tělesné výchově. Tím se myslí cíle, 

které žáci plní, např. krátkodobé – v jedné hodině, dlouhodobé – v jednom školním roce 

(Šeráková, Nováková, 2016). 

Dvořáková, Engelthalerová a kol. (2017) ve své publikaci uvádějí, že tělesná výchova 

se orientuje na podporu a hodnocení jednotlivého žáka podle jeho individuálních 

předpokladů. Dále tvrdí, že by se měly propojit pohybové aktivity, kde se objevují 

zdravotní účinky, tělesná zdatnost a zdraví. Žáky je důležité v rámci tělesné výchovy 
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především dostatečně motivovat prostřednictvím hodnocení, ovšem vždy by se mělo 

vycházet ze somatotypu žáka.  

 

2.3.1  Cíle TV 

Cílem tělesné výchovy je jednoznačně stimulovat a následně rozvíjet jedince, to tvrdili 

ve své publikaci už Rychtecký a Fialová (1998). Mluvíme zde o rozvoji pohybových 

schopností, osvojování dovedností a získávání vědomostí, dále o zdravotní prevenci, 

osobním růstu dítěte nebo o kladném postoji žáka k pohybové aktivitě. Rozdělení cílů je 

velice různorodé v rámci světa. V našich podmínkách se dá hovořit o třech základních 

skupinách – vzdělávací, výchovné a zdravotní, které může ještě dále dělit na 

podskupiny. 

Cíle v tělesné výchově jsou podle Vilímové (2009) následující: přijmout a zvýšit úroveň 

pohybových schopností, což znamená rozvoj kondičních a koordinačních schopností. 

Dále se snaží zvýšit tělesnou zdatnost, osvojit si vybrané pohybové dovednosti a 

vytvořit si kladný vztah k pohybové aktivitě. V neposlední řadě upevňovat zdraví 

jedince.  

Hlavním cílem v tělesné výchově je podle Fialové, Flemra, Marádové a Mužíka (2014) 

žáky především motivovat, aby měli zájem o pohybové aktivity. Díky tělesné výchově 

získají děti pravidelný pohyb.  

Dvořáková, Engelthalerová a kol. (2017) mají za to, že tělesná výchova má za cíl 

pozitivně ovlivnit pohybovou gramotnost žáků. Zjednodušeně řečeno má se podílet na 

ovlivnění pohybových dovedností žáků za pomoci vhodně zvoleného učiva. Jedná se 

tedy o to, aby žáci poznali svou tělesnou zdatnost a uměli ji optimálně rozvíjet. Díky 

tomu podpoří své zdraví.  

Výše uvedení autoři se hodně opakují v tom, jaké jsou cíle v tělesné výchově. 

V podstatě se vůbec v ničem nerozcházejí. Navzájem se doplňují a rozvíjejí jednotlivé 

cíle.  

Tělesná výchova se snaží, aby žáci především zvyšovali svoji tělesnou zdatnost. Díky 

tomu se zlepšují jejich výkony, podporují pohybové dovednosti a schopnosti jako síla, 

vytrvalost a rychlost. Na základě toho je na tom lépe zdraví jedinců. Podpoří se 
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psychika a sebevědomí žáků. Zároveň tělesná výchova pomáhá odbourávat stres a 

úzkost, dále snižuje pocity deprese nebo může mít dobrý vliv na krevní tlak 

(Hertzfurniture, 2020). 

Cíle ve výuce tělesné výchovy by se měly především zaměřovat na dovednosti 

jednotlivých žáků. Pomoc je seznámit se základy sportovních aktivit a postupně je 

rozvíjet. V rámci toho se žáci podpoří svojí pohybové schopnosti jako je koordinace, 

rovnováha nebo obratnost. Dále se u nich může zlepšit sebevědomí. Hodiny tělesné 

výchovy pomáhají také jako prevence proto zraněním (Classroom, 2018). 

Hlavním cílem tělesné výchovy je snaha žáky vést k pohybu. Zlepšit u nich tělesnou 

kondici, rozvíjet sociální interakci a podpořit jejich zdraví. Vhodně zvolené cíle 

v tělesné výchově jsou velice důležité, protože díky nim se žáci mohou lépe rozvíjet 

(Schoolyard – School Speciality, 2019). 

 

2.3.1.1  Dělení cílů TV 

Mužík a Krejčí (1997) dělí cíle tělesné výchovy do tří kategorií – psychomotorické, 

kognitivní a afektivní. V rámci psychomotorických cílů žáci dokáží prokázat 

pohybovou způsobilost během pohybových aktivit, které se konají samostatně nebo ve 

skupinách. Dále se mohou dovednosti vhodně využít do již osvojených pohybů. 

Kognitivní cíle se týkají především orientace a vědomostí v dané oblasti pohybu. 

Zaměřuje se na plánování aktivit a na zdraví jedince. Do afektivních cílů řadíme např. 

tvořivost, sebevědomí, soutěživost prožitek, osobní nezávislost nebo rozvoj sociálních 

vztahů. 

Rychtecký a Fialová (1998) uvádějí také tři kategorie cílů jako Mužík a Krejčí (1997), 

ovšem názvy jsou odlišné. Dělení je podle nich na cíle vzdělávací (informativní a 

formativní), výchovné (všeobecné a specifické) a zdravotní (kompenzační a 

hygienické). Informativní cíle obsahují např. zásady správné životosprávy nebo nácvik 

základních pohybových dovedností (běh, skok nebo házení). Do formativních cílů 

řadíme už rozvíjení pohybových schopností (kondičních a koordinačních schopností). 

Do všeobecných cílů spadá kupříkladu cílevědomost, správné chování ve skupině, 

samostatnost nebo odvaha. V rámci specifických cílů se snažíme především vytvořit 

kladný postoj k pohybové činnosti a rozvinout tělesnou zdatnost. Kompenzační cíle si 



25 

 

dávají za cíl odstranit jednostranné přetížení za pomocí protahování, dechových cvičení 

a relaxace. Poslední cíl je hygienický, který se snaží u žáků vybudovat hygienické 

návyky a vytvořit u nich potřebu chtít provozovat nějakou pohybovou aktivitu.  

 

2.3.2  Vyučovací jednotka TV 

Rychtecký a Fialová (1998) uvádějí, že optimální počet jsou 2 vyučovací jednotky 

týdně, pokud si to může základní škola dovolit tak jsou vhodné i 3 vyučovací jednotky. 

Jednou hodinou tělesné výchovy se myslí 45 minut.  

Podle Fialové, Flemra, Marádové a Mužíka (2014) by měl být počet vyučovacích 

jednotek v rámci tělesné výchovy minimálně dvakrát v týdnu, ovšem doporučuje se 

počet i o jednu více, tudíž 3 vyučovací jednotky týdně. 

Dvořáková, Engelthalerová a kol. (2017) se ztotožňují s Fialovou, Flemrem, Marádovou 

a Mužíkem (2014), že by žáci měli absolvovat 2 až 3 vyučovací jednotky týdně. 

Optimálnější je pro žáky mladšího školního věku rozdělení hodin tělesné výchovy do 

více celků. Naopak méně vhodné je spojování hodin. Lepší pro ně je cvičit častěji 

v rámci týdne než jednou po delší dobu. Převážně se volí smíšená forma výuky, kdy se 

spojí nácvik s výcvikem, což znamená, že se různá sportovní odvětví učí za pomoci her, 

např. gymnastika nebo atletika.  

Všichni uvedení autoři se shodují na optimálním počtu vyučovacích jednotek tělesné 

výchovy, ideálně by jich viděli ještě o jednu více.  

 

2.3.2.1  Cíle vyučovací jednotky TV 

Rychtecký a Fialová (1998) vycházejí ve své publikaci, že tělesná výchova má celkem 

sedm cílů. Prvním z nich je formativní neboli organizační cíl, který zajišťuje hladký 

průběh výuky. Výchovný cíl se snaží vytvořit kladný postoj žáků k tělesné výchově. 

Třetí diagnostický cíl nebo kontrolní má za úkol zjistit potřebné informace o tělesném a 

psychickém stavu žáků. Vzdělávací cíl zjišťuje, jestli daná úroveň pohybových aktivit 

odpovídá věku žáků. Zdravotní cíl zkoumá fyzickou a psychickou zdatnost žáků a snaží 

se o upevnění a ochranu jejich zdraví. Předposlední cíl je psychologický, který se 

pokouší žáky dostatečně motivovat a odreagovat je od předešlých školních aktivit. 
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Poslední cíl je přípravný, ten si dává za úkol žáky vhodně připravit na zatížení, které 

bude následovat. 

 

2.3.2.2  Struktura vyučovací jednotky TV 

Ve své knize Rychtecký a Fialová (1998) uvádějí rozdělení do tří skupin. Na strukturu 

vyučovací jednotky v tělesné výchově působí velké množství faktorů, na základě toho 

se nedá určit jedna správná forma. Vhodná stavba vyučovací jednotky má následující 

složky – úvodní, hlavní a závěrečná část.  

Toto základní rozdělení na tři části (úvodní, hlavní a závěrečnou) uvádějí ve svých 

publikacích i další autoři, jako například Vlasáková (1994), Fialová (2010). Naopak 

Vilímová (2009) uvádí čtyři části vyučovací jednotky – úvodní, průpravnou, hlavní a 

závěrečnou.  

 

Úvodní část  

Podle Rychteckého a Fialové (1998) se v úvodní části zaměřujeme na to žáky tělesně i 

psychicky připravit na následující průběh hodiny tělesné výchovy. Snažíme se je 

připravit na to, aby mohli splnit cíle vyučovací jednotky. Na začátku této části se 

snažíme žáky dostatečně protáhnout a aktivovat svalové skupiny. Následně na to 

navazuje dynamická část rozcvičení, která tělo připraví funkčně a metabolicky. Během 

toho výrazně stoupá hodnota srdeční frekvence. Časově by tato složka vyučovací 

jednotky měla trvat přibližně 10 minut, jedná se o nejkratší část ve vyučovací jednotce.  

Ve své knize Jebavý, Hojka a Kaplan (2014) popisují, že cílem úvodní části je připravit 

tělo na předpokládané pohybové zatížení. Dále hovoří o tom, že díky kvalitnímu 

rozcvičení se dá předejít zranění pohybového aparátu. Snaha je organismus zahřát, 

uvolnit a zbavit se přebytečného napětí ve svalech. Kromě toho se snaží o aktivaci 

svalových skupin a mobilizovat klouby.   

Úvodní část vyučovací jednotky můžeme rozdělit na další dvě podskupiny – rušnou a 

průpravnou část. Toto rozdělení popisují ve své knize Hrabinec a kol. (2017).  

Rušná část má za cíl zahřát organismus, připravit žáky na další průběh hodiny tělesné 

výchovy. Určitě by žák neměl být po rušné části unaven. Můžeme sem zařadit 
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kupříkladu rychlou chůzi, klus, pohybové hry nebo různé poskoky. Vilímová (2009) 

uvádí, že v průpravné části jde o rozcvičení žáků. Žáky je třeba protáhnout, mobilizovat 

a připravit tělo na zátěž.  

 

Hlavní část 

Hlavní část je podle Rychteckého a Fialové (1998) rozhodujícím faktorem ve vyučovací 

jednotce tělesné výchovy. Má nám nastínit, jakých žáci dosáhnou výsledků. Na začátku 

hlavní části se doporučuje zařadit nácvik nových pohybových dovedností. Potom je 

dobré věnovat se činnostem, které mají rychlostně silový charakter. Na závěr této části 

je vhodné se přesunout na zopakování již naučených pohybových dovedností nebo na 

rozvoj vytrvalosti, kdy se snažíme zvednout úroveň aerobní kapacity organismu.  

 

Závěrečná část 

Podle Rychteckého a Fialové (1998) se v závěrečné části doporučuje věnovat se 

kompenzačním cvičením, která pomáhají odstranit únavu po předešlém zatížení 

organismu. Cílem je zklidnit žáky a protáhnout svalové skupiny, které mají tendenci ke 

zkracování (posturální) a naopak posílit svaly, které mají náchylnost k ochabování 

(fázické). Na závěr je nutné vložit krátké zhodnocení průběhu vyučovací jednotky. 

 

2.3.3  Obsah TV 

Fialová, Flemr, Marádová a Mužík (2014) uvádějí, že obsahem tělesné výchovy by 

měla být bohatá a pestrá skladba pohybových aktivit. Žáky by měly hodiny tělesné 

výchovy také bavit, proto je třeba volit náplň hodin i formou různých soutěží a her a 

ukázat žákům, že tyto pohybové činnosti mohou provozovat i v běžném životě. Dále 

musí učitelé tělesné výchovy brát zřetel na věk a pohybové předpoklady svých žáků. 

Žáci se díky tělesné výchově naučí být aktivní, budou vědět o rizikách spojených 

s pohybem a jak předcházet zraněním.  

Obsah tělesné výchovy podle Dvořákové, Engelthalerové a kol. (2017) by měl být  

hlavně v osvojení pohybových dovedností, dále žáky naučit pravidelnému pohybu. 
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Kromě toho by měli žáci rozšířit své znalosti v oborech hygieny, spolupráce, 

sebehodnocení nebo bezpečnosti.  

 

2.3.4  Organizační formy TV 

Organizační formy v tělesné výchově může podle Rychteckého a Fialové (1998) 

rozdělit do čtyř skupin – povinné, nepovinné, doplňkové a zájmové činnosti. Povinné 

činnosti zahrnují vyučovací jednotku, výchovu v přírodě, zdravotní tělesnou výchovu, 

kurzy a výcviky s různým zaměřením. Do nepovinných řadíme předměty nepovinné a 

volitelné, které si mohou navíc zvolit a musí odpovídat jejich věku.  

Fialová, Flemr, Marádová a Mužík (2014) vycházejí z publikace od Rychteckého a 

Fialové (1998), kde se věnují pohybovým činnostem v tělesné výchově. Především zde 

kladou důraz na doplňkovou a zájmovou pohybovou činnost. Tyto činnosti mohou 

přispět ke snížení hypokineze žáků, dále mají vliv na kompenzaci jednostranného 

zatížení při každodenním sezení ve školních lavicích. Doplňkovými aktivitami se myslí 

např. cvičení i v jiných předmětech než je tělesná výchova. Do zájmových činností 

řadíme kupříkladu různé soutěže, kroužky, školní zájmové kluby, zájezdy nebo výlety.  

Dvořáková, Engelthalerová a kol. (2017) se shodují s Fialovou, Flemrem, Maradovou a 

Mužíkem (2014), že by žáci měli absolvovat i jiné pohybové aktivity, které neprobíhají 

v rámci hodin tělesné výchovy. Jedná se např. o plavecký výcvik, školu v přírodě, 

výlety a vycházky s určitým typem zaměření nebo soutěže.  

 

2.3.5  Hodnocení TV 

Fialová (2010) konstatuje, že hodnocení není vůbec snadné. Objektivní hodnocení se 

provádí soustavným poznáváním a posuzováním žáka. Hodnotí se např. úroveň rozvoje 

osobnosti žáka, jak je aktivní a jak se chová v hodinách tělesné výchovy, jak se zlepšují 

jeho pohybové dovednosti. 

Podle Fialové, Flemra, Marádové a Mužíka (2014) je hodnocení tělesné výchovy stejně 

důležité jako v ostatních předmětech. Již v minulosti se objevovaly argumenty, že by se 

u tělesné výchovy měla zrušit klasifikace právě z důvodu méněcennosti oproti jiným 

předmětům. Ovšem případná neklasifikace by mohla vést ke snížení vážnosti tohoto 
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předmětu, a tudíž by se žáci mohli přestat účastnit tělesné výchovy. V dnešní době je už 

přihlíženo i ke snaze, zájmu a také k individuálním předpokladům. Dříve se totiž bral 

v potaz hlavně dosažený výkon žáka.  

Dvořáková, Engelthalerová a kol. (2017) také vycházejí z toho, že hodnocení by mělo 

být založeno na individuálních předpokladech žáka. Dále by se mělo zohlednit, jak se 

daný žák zlepšuje, tudíž je zde důležité dlouhodobé sledování žáka.  

Cihlář a Fialová (2019) uvádějí ve své knize, že hodnocení žáka je důležitou činností 

učitele. Při správném hodnocení se musejí dobře určit kompetence (znalosti, schopnosti, 

dovednosti a postoje žáka). Na základě toho se může určit hodnocení pro daného žáka.  

Hodnocení v tělesné výchově se zabývá poznáním a posouzením žáka. Učitel nejdříve 

musí zjistit jaká je aktuální úroveň žáků a na základě toho se žáky pracovat. Hodnocení 

se dá rozdělit do tří složek – kontrola, evidence a klasifikace. Kontrolní složka se 

zabývá činností učitele a žáka, u kterých zjišťuje, jakých dosazují výsledků v tělesné 

výchově. Evidence se snaží zaznamenat výsledky a podmínky v tělesné výchově. 

Poslední složka klasifikace má za úkol přiřadit žákovi příslušné ohodnocení, neboli 

klasifikační stupeň podle toho jaké podává výsledky v rámci hodin tělesné výchovy 

(Černá, 2018). 

 

2.4 Pohybové schopnosti 

Perič a Dovalil (2010) chápou, že pohybové schopnosti jsou poměrně samostatný 

souhrn vnitřních dispozic člověka k pohybové aktivitě. Tyto schopnosti následně dělí do 

dvou základních skupin – koordinační a kondiční. U koordinačních schopností se 

bavíme o řízení a regulaci pohybu a řadíme do nich koordinaci a pohyblivost. 

Vytrvalostní, silové a rychlostní patří do kondičních schopností, které velice ovlivňují 

metabolické procesy jako je zisk a výdej energie při vykonávání práce. Toto dělení je 

obdobné jako u ostatních autorů. Vychází ze starších publikací a následně je doplní. 

Obecně se dá říct, že tyto schopnosti jsou podstatě stálé v čase, tudíž jejich úroveň se 

nedá změnit ze dne na den, naopak se jedná o dlouhodobější proces (trénink).  

Zítko, Skopová a kol. (2013) ve své knize definují pohybové schopnosti stejně jako 

Perič a Dovalil (2010). Také jejich rozdělení je shodné na kondiční a koordinační.  Dále 
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uvádějí, že každá pohybová schopnost v sobě obsahuje známku rychlosti, síly a 

vytrvalosti (kondiční schopnosti) a pohyblivosti a flexibility (koordinační schopnosti).  

 

2.4.1  Kondiční schopnosti 

2.4.1.1  Rychlostní schopnosti 

Perič a Dovalil (2010) uvádějí, že u rychlostních schopností se jedná o schopnost pojící 

se aktivitou, která trvá velice krátkou dobu. Snažíme se díky ní překonat určitou dráhu 

za co nejkratší čas, ovšem s co možná nejvyšší intenzitou.  

Rychlostní schopnosti se v mladším školním věku rozvíjejí za pomocí frekvence. 

Cvičení by neměla být delší než zhruba 8 vteřin. Tato cvičení spadají do kategorie akční 

rychlosti. Děti by měly svoji rychlost rozvíjet prostřednictvím her a hlavně zcela 

přirozeně. Je dobré začlenit rozvoj rychlosti pravidelně do tréninku (Lehnert, Kudláček, 

Háp, Bělka a kol., 2014). 

 

2.4.1.2  Silové schopnosti 

Dovalil a kol. (2009) definují silové schopnosti jako snahu přestát, zvládnout nebo 

brzdit daný odpor. Tyto schopnosti můžeme rozdělit do tří základních skupin. První 

z nich je síla absolutní neboli maximální. Jedná se o sílu, která se pojí s nejvyšším 

existujícím odporem. Druhou kategorií je síla rychlá a výbušná též explozivní. U této 

síly jde o zdolání nemaximálního odporu vysokou až maximální rychlostí. Třetí a 

zároveň poslední skupinou je síla vytrvalostní. Jako u druhé kategorie se jedná o 

překonání nemaximálního odporu, ovšem s menším rozdílem. Odpor se zdolává díky 

opakování pohybu za určitých předpokladů nebo na základě dlouhodobého udržení 

odporu.  

U dětí v rozmezí 6 až 10 let se doporučuje posilovat s vlastní vahou, které dětem 

pomohou připravit tělo na těžší zátěž. Stabilizují se klouby, vazy a šlachy budou lépe 

přichystány, svaly okolo trupu budou také lépe připraveny (Lehnert, Kudláček, Háp, 

Bělka, a kol., 2014). 
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2.4.1.3  Vytrvalostní schopnosti 

Vacula a kol. (1983) uvádějí, že definovat vytrvalost je hodně těžké. Každý autor jí 

definuje různě. Mluví se o schopnosti, kdy se snažíme provést nějakou činnost co 

možná nejdéle nebo překonat určitou vzdálenost nejrychleji. Hovoří se o vytrvalosti 

jako o schopnosti překonávat únavu. Vytrvalost můžeme rozdělit na dva typy - obecná a 

speciální.  

Krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá to je rozdělení vytrvalosti podle Dovalila a kol. 

(2009). Krátkodobá vytrvalost se popisuje jako aktivita, která se provádí 2 až 3 minuty 

s vyvinutím co možná největší intenzity. Střednědobá vytrvalost trvá 8 až 10 minut, kdy 

je snaha vykonat pohyb, při kterém je nejvyšší spotřeba kyslíku. Posledním typem je 

dlouhodobá vytrvalost, která přesáhne čas 10 minut.  

 

2.4.2  Koordinační schopnosti 

Koordinační schopnosti podle Měkoty a Novosada (2005) jsou dány hlavně procesy 

řízení a regulace pohybové aktivity. Tyto schopnosti se lépe zafixují, když je budeme 

často opakovat. Nízká úroveň koordinačních schopností může vést k poškození 

pohybového aparátu, kupříkladu k ataxii nebo dismetrii. To se projevuje poruchou 

rovnováhy.  

Doporučuje se zařazování koordinačních cvičení již u dětí mladšího školního věku, tedy 

od 6 do 10 let. Pokud je to možné tak v rámci každého tréninku lze tomu věnovat 

několik minut, děti to uvítají, protože je většinou tyto cvičení baví. Minimálně 10 až 15 

minut by se mělo věnovat těmto cvičením v rámci tréninku. Má to jeden zádrhel, když u 

dětí mladšího školního věku dochází k prudkému vzestupu ve vývoji koordinaci. Jedná 

se o vývoj nervové soustavy (Lehnert, Kudláček, Háp, Bělka a kol., 2014). 

 

2.4.2.1  Koordinace 

Podle Periče a Dovalila (2010) vyžaduje koordinace hlavně přesnost prováděného 

pohybu, ovšem musí se přihlédnout k jeho složitosti a nesmí se zapomínat i na rychlost 

provedení. Všeobecně se to dá shrnout, že se snaží řídit a regulovat daný pohyb.  
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Jiný termín pro koordinaci je obratnost. Jedná se o schopnost, která dokáže provádět 

poměrně komplikované pohyby v situacích, které se v průběhu času mění. Koordinace 

rozlišuje dva typy schopností. První z nich jsou obecné, které tvoří základ pro rozvoj 

druhé skupiny, což jsou speciální schopnosti. Koordinační schopnosti se snaží urychlit a 

následně usnadnit motorické učení (Polák, 2007). 

Koordinace vyjadřuje soubor schopností, díky kterým můžeme snadno koordinovat 

dané pohyby. Na základě toho se dá přizpůsobit podmínkám, které mohou měnit. Dále 

je možnost provádět komplikované pohyby, které si rychleji osvojíme (Lehnert, 

Kudláček, Háp, Bělka a kol., 2014). 

Rozvoj koordinace a rovnováhy snižuje riziko zranění, pokud se nedbá na rozvíjení 

těchto schopností, může to vést u dětí k mnoha zbytečným úrazům. Dále má koordinace 

vliv na správné držení těla nebo jemnou motoriku (Kid Sence, 2020).  

 

2.4.2.2  Pohyblivost 

Vacula a kol. (1983) uvedli, že pohyblivost je základním předpokladem pro správné 

provedení pohybu. Pohyblivost ovlivňuje jednotlivé zkrácení svalů, šlach a vazů. Pokud 

je zvýšená pohyblivost, tím se dá očekávat, že je jedinec méně zkrácený. Na základě 

toho se mohou rychleji a kvalitněji provádět dané pohyby. Dá se tedy říci, že 

pohyblivost může ovlivnit techniku pohybu. Pohyblivost se dělí na dynamickou, která 

se projeví u švihových a hmitových pohybů, kde je snaha vytrvat v pozici co nejkratší 

dobu. Oproti tomu druhý typ statická pohyblivost setrvává v poloze delší časový úsek. 

Kromě tohoto dělení můžeme rozdělit pohyblivost i na aktivní a pasivní. 

O termínu pohyblivost neboli flexibilita hovoří ve své knize Měkota a Novosad (2005) 

jako o schopnosti, kdy je prováděn pohyb v určitém rozsahu. Mluví se zde o tom, co je 

kloub schopný zvládnout. Myslí se tím pohyb, který je činí v plném rozsahu kloubu a 

zároveň se koná plynule. Rozlišujeme dva druhy flexibility – statickou a dynamickou.  

Perič a Dovalil (2010) popisují pohyblivost jako schopnost, kdy se snažíme provádět 

pohyb v maximálním kloubním rozsahu.  

Ve své publikaci Perič a kol. (2012) uvádějí, že nejlepší doba pro rozvoj pohyblivosti 

kloubů je právě období mladšího školního věku. Vrchol nastává až v období staršího 
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školního věku. Ideální doba začíná kolem 9. roku života a končí většinou ve 13 letech. 

U dívek je posun i o rok dříve (8-12 let). Období puberty právě má za následek pokles 

rozvoje pohyblivosti.  

Pojem pohyblivost můžeme zaměnit i dalšími termíny jako je flexibilita nebo ohebnost. 

Tyto termíny se vyskytují napříč dostupnou literaturou. Pohyblivost ovlivňuje jedincův 

hybný systém. Uvádí se, že jde o schopnost, kdy dochází k maximálnímu pohybu, který 

je možný v kloubu. Na tomto tvrzení se shodují všichni výše uvedení autoři, např.  

Vacula a kol. (1983), Měkota a Novosad (2005), Perič a Dovalil (2010) nebo Perič a 

kol. (2012). Rozlišujeme dva typy pohyblivost, konkrétně aktivní a pasivní (Polák, 

2007).  
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3 VÝZKUMNÁ ČÁST 

3.1  Cíle práce 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit aktuální úroveň zdatnosti u žáků, kteří 

navštěvují 5. třídu v rámci vybraných základních škol. Jednalo se o základní školy, 

které nemají zaměření na žádný sport. Žáci 5. tříd spadají do věkové kategorie 10 a 11 

let. Pro zjišťování jsem využila testovou baterii Měkoty a Kováře (2002) UNIFITTEST 

(6-60), ze které jsem využila čtyři motorické testy. Poté jsem porovnala naměřené 

výsledky s populačními normami pro danou věkovou kategorii. Zjištěné výsledky jsem 

zpracovala. Následně jsem provedla komparaci mezi jednotlivými základními školami, 

abych zjistila, u které z nich byla zaznamenána nejvyšší úroveň zdatnosti.  

 

3.2  Úkoly práce 

Na základě stanovení cíle práce formulujeme následující úkoly: 

1. Podrobně si prostudovat příslušnou literaturu, která se zaměřuje na tuto 

problematiku (knižní, internetové a další zdroje) 

2. Provést vlastní výzkum formou praktického testování a dotazníkového šetření 

3. Zpracovat výsledky a interpretovat data 

4. Formulovat závěr a doporučení pro praxi 

 

3.3  Stanovení výzkumných otázek 

Výzkumná otázka č. 1 - Ve kterých testech byla v kategorii chlapců v jednotlivých 

školách zaznamenána nadprůměrná hodnota? 

Výzkumná otázka č. 2 - Ve kterých testech byla v kategorii dívek v jednotlivých 

školách zaznamenána nadprůměrná hodnota? 

Výzkumná otázka č. 3 - Která ze základních škol vykazovala v kategorii chlapců 

nejvyšší procentuální zastoupení nadprůměrné a výrazně nadprůměrné hodnocení ve 

všech čtyřech motorických testech? 



35 

 

Výzkumná otázka č. 4 - Která ze základních škol vykazovala v kategorii dívek nejvyšší 

procentuální zastoupení nadprůměrné a výrazně nadprůměrné hodnocení ve všech 

čtyřech motorických testech? 

Výzkumná otázka č. 5 - Jaké názory na tělesnou výchovu můžeme zaznamenat u učitelů 

tělesné výchovy na vybraných základních školách? 

 

3.4  Organizace testování 

Před začátkem testování jsem musela provést určité kroky. Prvním z nich bylo podat 

žádost Etické komisi pod jednacím číslem 217/2019, která obsahovala další dokument - 

Informovaný souhlas (viz. Příloha 1 a 2). Etická komise mi žádost schválila. Následně 

jsem požádala vybrané školy, jestli bych u nich mohla provést testování. Ve všech 

školách mi vyšli maximálně vstříc. Poté mě čekal poslední krok před samotným 

testováním, oslovit rodiče dětí, které by se testování zúčastnily. Jelikož se jedná o 

nezletilé, musejí testování schválit rodiče. I toto proběhlo bez komplikací a poté jsme 

společně i učiteli tělesné výchovy vybrali termín testování. 

Testování jsem prováděla za pomocí testové baterie UNIFITTEST (6-60) podle Měkoty 

a Kováře (2002), kde jsem si zvolila čtyři motorické testy, které odpovídaly věkové 

kategorii 10 a 11 let. Jednalo se tedy o žáky 5. tříd.  

Praktické testování jsem prováděla na třech základních školách nacházejících se 

v okrese Jablonec nad Nisou. Školy jsem si vybrala z různých částí města. Musela jsem 

zvolit takové školy, které mají možnost k vykonání všech motorických testů. Nebyl to 

snadný úkol, protože každá škola nemá k dispozici atletický ovál, proto jsem musela 

zajistit prostory, které jsou v blízkosti škol. Lze konstatovat, že testování proběhlo dle 

zásad jednotlivých motorických testů. 

Testování probíhalo v rámci hodin tělesné výchovy, kde jsem měla k dispozici učitele 

tělesné výchovy, kteří mi ochotně v průběhu testování pomohli. Díky nim proběhlo 

testování bez problémů a dost mi to urychlilo práci.  

Testování vždy předcházelo kvalitní rozcvičení, kde jsem se zaměřila na problematické 

partie, které byly v rámci testování zatěžovány. Nevynechala jsem ani poučení o 

bezpečnosti.  
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3.5  Charakteristika sledovaných souborů 

3.5.1  Základní charakteristika sledovaných škol 

Pro svůj výzkum jsem si vybrala tři základní školy, které spadají do okresu Jablonec 

nad Nisou. Ve školách se žáci věnují sportu pouze v rámci hodin tělesné výchovy, 

neabsolvují navíc žádnou sportovní přípravu. Na základě toho jsem si následující školy 

vybrala. Podmínky pro tělesnou výchovu jsou na školách obdobné.  

 

3.5.1.1  Základní škola č. 1 

Žáci tráví hodiny tělesné výchovy na různých sportovištích. Primárně se pohybují 

v tělocvičně školy a na venkovních hřištích v areálu školy. Jedná se o dvě multifunkční 

hřiště, které se dají využít na celou řadu sportovních her, např. basketbal, volejbal, 

fotbal, házená a nohejbal. Dále se zde dají hrát různé pohybové hry, záleží pouze na 

fantazii učitelů tělesné výchovy. Žáci mají možnost tyto venkovní prostory v rámci 

teplejších dnů navštěvovat o velkých přestávkách, ovšem vždy pod dozorem některého 

z pedagogů. Pro tělesnou výchovu má škola možnost využití dvou plně vybavených 

tělocvičen s dostatečným počtem pomůcek. Kromě již už zmiňovaných prostor využívá 

škola i přilehlé okolí školy. V zimním období žáci chodí pravidelně do plaveckého 

bazénu, který se nachází pouze 5 minut pěšky od školy. Dále žáci navštěvují okolí 

Jabloneckých přehrad, kde mohou hrát různé hry v parku či lese. Mohou si také 

zaběhnout vybraný běžecký okruh, jelikož trasa okolo přehrad tvoří vzdálenost až 5 km, 

záleží na tom, jaký okruh učitelé zvolí. To není všechno. Velice blízko školy je i 

biatlonový a lyžařský areál Kolečko, který se rovněž může využít k běhání 

v rozmanitém terénu. Je tu opravdu pestrá škála sportovního vyžití pro žáky v rámci 

hodin tělesné výchovy. Vedení školy i učitelé tělesné výchovy se snaží žáky aktivně 

zapojit do různých sportovních soutěží, např. atletiky, florbalu, fotbalu, plavání nebo 

basketbalu. Před i po vyučování mohou žáci chodit na různé sportovní kroužky. Patří 

mezi ně florbal, pohybové hry nebo míčové a sportovní hry. Žáci jezdí i na lyžařské a 

vodácké kurzy, které probíhají pod vedením zkušených učitelů tělesné výchovy 

(Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, 2019). 
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3.5.1.2  Základní škola č. 2 

V této škole se žáci věnují v rámci hodin tělesné výchovy celé řadě sportovních aktivit. 

Netráví tělesnou výchovu pouze v areálu školy, i když ten je velice rozlehlý. Žáci mají 

na hodiny tělesné výchovy k dispozici dvě velké tělocvičny, které jsou moderně 

vybavené. Venkovní areál skýtá plno zajímavého využití. Ať už se jedná o různé 

multifunkční hřiště pro různé sportovní hry, např. basketbal, volejbal, házená nebo 

fotbal. Kromě míčových her zde mohou hrát plno modifikovaných her, které jim učitelé 

tělesné výchovy nabídnou. Škola má jednu velkou přednost, může při hodinách 

využívat rozběhovou dráhu pro skok daleký. Dále žáci mají možnost zaběhnout si 

nějakou delší trať, protože se zde nachází kratší okruh pro běhání. Tudíž žáci nemusí 

chodit nikam daleko, mají to doslova „u nosu“. Další rozšíření jich sportovních 

dovedností mohou rozvinout na Městském zimním stadionu, který se nachází asi 8 

minut od areálu školy. Učitelé tělesné výchovy sem berou své žáky velice pravidelně 

v zimním období. Co se týče sportovních kroužků, může škola nabídnout širokou škálu 

zájmových aktivit. Žáci se mohou věnovat florbalu, basketbalu, minivolejbalu, vybíjené 

nebo švihadlu Rope skipping. Žáci se mohou v rámci školy účastnit sportovních soutěží, 

když mají výběr z mnoha sportů. Školu mohou reprezentovat v atletice, plavání nebo 

míčových sportech (Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, 2019). 

 

3.5.1.3  Základní škola č. 3 

Tato škola má velkou výhodu, protože se nachází v místě, kde má v blízkosti řadu 

sportovišť. Žáci pro hodiny tělesné výchovy mají k dispozici tělocvičnu a nově 

zrekonstruované školní hřiště, které mohou žáci navštěvovat o přestávkách, ale i po 

vyučování. Ovšem během vyučování sem žáci mohou pouze pod dozorem učitelů. 

Tělocvična je vybavena celou řadou pomůcek, které učitelé hojně využívají při 

hodinách tělesné výchovy. Učitelé tělesné výchovy berou žáky i na atletický stadion a 

do haly, které jsou v blízkosti školy. Žáci si mohou vyzkoušet různé atletické disciplíny, 

například skok daleký, skok do výšky, vrh koulí, hod kriketovým míčkem, běžecké 

disciplíny od těch nejkratších na 60 m až po vytrvalostní běh. Na atletickém stadionu, 

potažmo v hale, je možnost zapůjčení různých pomůcek, které škola nemusí mít běžně 

k dispozici na tělesnou výchovu. Pro žáky je to jedinečná možnost si vyzkoušet atletiku. 
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Nedaleko školy mohou žáci využít i sportovní areál Srnčí důl, kde mohou využít dva 

běžecké okruhy ke zvyšování aerobní zdatnosti. Městský zimní stadion se nachází 

jenom pár minut od školy, kam se chodí žáci učit či zdokonalovat svoje bruslařské 

dovednosti. Zdatní chlapci už mají možnost si zkusit zahrát lední hokej. V průběhu 

školního roku pořádá škola lyžařský a vodácký výcvik pro příslušnou třídu. Škola vede 

žáky nejen ke kvalitním studijním výsledkům, jako jsou různé olympiády a soutěže, ale 

snaží se žáky zapojit i do sportovních soutěží. Účastní se soutěží v různých sportovních 

odvětvích, např. atletika, plavání, florbal, házená nebo fotbal. Po vyučování mají žáci 

možnost navštěvovat různé zájmové kroužky, mezi které patří i ty sportovní. Škola 

žákům nabízí kroužek pohybových her, taneční kroužek, aerobik nebo zdravotní 

tělesnou výchovu (Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, 2019), (Sport 

Jablonec nad Nisou, 2020). 

 

3.5.2  Stručná charakteristika postupu u jednotlivých souborů  

3.5.2.1 Základní škola č. 1 

Na základní škole č. 1 se zúčastnilo testování celkem 21 probandů (11 chlapců a 10 

dívek).  Žáci mají tělesnou výchovu formou spojených dvou hodin tedy 90 minut, 

ovšem z časových důvodů jsem byla nucena rozdělit testování do dvou dnů. Při první 

návštěvě jsem provedla skok daleký z místa a následoval Cooperův test. Na další hodině 

tělesné výchovy jsem provedla člunkový běh 4x10 m a leh-sedy opakovaně. První 

hodina proběhla na atletickém oválu, který se nachází v časově dostupné vzdálenosti od 

školy. Což byl hlavní důvod k rozdělení testování. Druhá hodina se uskutečnila už 

v prostorách školy, konkrétně tedy v tělocvičně. Ovšem ničemu to nevadilo a testování 

proběhlo v pořádku. Počasí nám přálo, nepršelo. Při testování nedošlo k žádnému 

zranění.  

 

3.5.2.2  Základní škola č. 2 

Na základní škole č. 2 absolvovalo testování 20 probandů (11 chlapců a 9 dívek). I při 

druhém testování jsem se musela uchýlit k rozdělení testování do dvou částí. Zde jsem 

se potýkala s problémem, že žáci mají tělesnou výchovu rozdělenou do dvou hodin 
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týdně po 45 minutách, tudíž provést čtyři testy během jedné hodiny bylo nemožné. Díky 

rozdělení jsem měla dostatek času na klidný průběh testování. Stejně jako u první 

testované školy proběhly současně motorické testy člunkový běh 4x10 m a leh-sedy 

opakovaně, které se uskutečnily v tělocvičně. Další hodina probíhala v areálu školy na 

atletickém ovále, kde jsem se věnovala nejdříve skoku dalekému z místa odrazem 

snožmo a testování jsem zakončila Cooperovým testem. I zde se počasí umoudřilo a 

bylo bez deště. Opět jsme se vyvarovali nějakému zranění.  

 

3.5.2.3  Základní škola č. 3 

Základní škola č. 3 disponovala nejvíce testovanými, celkem se na testování sešlo                  

26 probandů (16 chlapců a 10 dívek). Tato škola má také hodiny tělesné výchovy 

rozděleny do dvou hodin týdně po 45 minutách. Ovšem paní učitelka mi vyšla vstříc a 

hodiny si prohodila tak, aby se testování mohlo uskutečnit v jeden den v rámci 

spojených dvou hodin. Ani tato škola nemá v areálu atletický ovál a musela jsem tudíž 

počítat s přesunem na atletický stadion, který je v blízkosti školy. Kvůli tomu jsem si na 

testování přizvala svojí kolegyni trenérku atletiky. Díky ní jsem mohla žáky rozdělit na 

dvě skupiny, což nám testy podstatně urychlilo a podařilo se nám testování stihnout ve 

stanoveném čase. Pro testování jsem tudíž využila atletický stadion a přilehlou halu. 

Počasí bylo optimální pro sportování, důležité bylo, že nepršelo. Ani u posledního 

testování se nám nepřihodila žádná nepříjemnost ve formě zranění.  

 

3.6  Metodika práce 

Na vyhotovení mé diplomové práce jsem využila formu kvantitativního výzkumu. 

Během praktického testování, které jsem provedla na třech základních školách a využila 

jsem k tomu čtyři motorické testy, které odpovídaly příslušné věkové kategorii.  Jednalo 

se o věkové rozhraní 10 a 11 let. Naměřené výsledky jsem poté porovnala 

s populačními normami dané věkové skupiny. Ve všech třídách převažovali žáci a 

žákyně patřící do kategorie pro 10leté. Chlapcům a dívkám, kterým bylo 11 let, tak 

jejich výkony odpovídaly normám pro 10leté. To mi velice usnadnilo výsledné 

zpracování, protože jsem obě pohlaví mohla posuzovat podle tabulek pro 10leté.  
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3.6.1  Přehled vybraných motorických testů (UNIFITTEST podle 

Měkoty a Kováře, 2002) 

Testová baterie UNIFITTEST (6-60) podle Měkoty a Kováře (2002) je tvořena z 

několika motorických testů. Pro testování jsem zvolila testy, které odpovídají pro 

věkovou skupinu 10 a 11 let a zároveň jsem je použila ve své bakalářské práci. Jedná se 

o následující testy - skok daleký z místa, leh-sed opakovaně, člunkový běh 4x10 m a 

běh po dobu 12 minut neboli Cooperův test.  

 

3.6.1.1  Skok daleký z místa odrazem snožmo 

Skok daleký z místa je dynamický test zaměřený na hodnocení výbušně (explozivně) 

silových schopností dolních končetin. Test se provádí ze stoje mírně rozkročného těsně 

před odrazovou čárou, chodidla jsou rovnoběžně a přibližně v šíři ramen, dále testovaný 

provede mírný podřep s náklonem dopředu, zapaží a s odrazem snožmo se snaží, o co 

možná nejdelší skok (Obrázek č. 1). Pomocné pohyby paží a trupu jsou umožněny, není 

však dovoleno, aby si testovaný před samotným odrazem poskočil na místě. Každý 

jedinec má k dispozici tři pokusy.  

Pomůcky: Rovná, pevná plocha (žíněnka), skokanské doskočiště na hřišti, měřící 

pásmo 

Hodnocení: Délka skoku se hodnotí v centimetrech (cm). Do záznamového archu se 

zapíše nejdelší ze tří pokusů. Výsledek se uvádí s přesností na 1 cm. 

Pokyny a pravila: Není možnost použití treter a je zakázána jakákoliv opora. Výsledek 

se měří od čáry odrazu po zadní okraj poslední stopy, co testovaný zanechá vzdálenost 

v doskočišti. 
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Na obrázku č. 1 je znázorněno provedení skoku dalekého z místa (Kopecká, 2016). 

 

 

3.6.1.2  Leh-sed opakovaně 

Leh-sed opakovaně je opět dynamický test, pomocí kterého hodnotíme vytrvalostně 

silové schopnosti břišních svalů a bedrokyčelnostehenních flexorů. Základní poloha pro 

provádění tohoto testu je leh na zádech s pokrčenými koleny v úhlu 90 stupňů, ruce 

v týl se sepnutými prsty za hlavou, lokty se musí dotýkat žíněnky (Obrázek č. 2). 

Chodidla by měly být alespoň 20 cm od sebe a asistent by měl zajistit, že se chodidla 

neodlepí od země. Na signál vedoucího začne testovaný provádět co možná nejrychleji 

opakovaně sed, při kterém se musí vždy oběma lokty dotknout naráz kolen a vrací se 

zpátky do lehu, kde se musí zády a hřbety rukou dotknout opět žíněnky. Testovaný má 

za cíl dosáhnout, co možná nejvíce opakování během 60 vteřin. 

Pomůcky: žíněnka, stopky 

Hodnocení: Do archu zaznamenáváme pouze úplné a správné provedení cyklů po dobu 

60 vteřin. Za jeden cyklus se považuje přechod z lehu do sedu a zase nazpět. Testovaný 

má povoleno dát si v průběhu cvičení odpočinek a po něm má možnost opět pokračovat.  

Pokyny a pravidla: Tento test se provádí pouze jednou. Testovaný musí dodržovat 

správné provedení cviku po celou dobu (úhel v kolenou, paty na žíněnce, ruce v týl, …). 

Na tyto pravidla dohlíží asistent. Není povoleno odrážení za pomocí loktů, hrudní části 

páteře a zad od podložky. 
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Na obrázku č. 2 je znázorněno provedení leh-sedů opakovaně (Kopecká, 2016). 

 

 

3.6.1.3  Člunkový běh 4x10 m 

Člunkový běh je běžecký test, při kterém pomocí rychlostních schopností měníme 

prudce směr. Při tomto testu se prokážou také obratnostní dispozice. Testovaný se 

postaví na startovní čáru vedle kloboučku a zaujme startovní polohu. Na povel “Hop” 

vybíhá k protějšímu kloboučku, který je vzdálený 10 m, oběhne ho zprava a míří zpět ke 

kloboučku, který leží na startovní čáře a ten oběhne zleva. Poté běží ke druhému 

kloboučku a opět ho oběhne zprava a následuje běh do cíle (Obrázek č. 3).  

Pomůcky: atletická dráha, kloboučky, pásmo, stopky  

Hodnocení: Každý má dva pokusy a počítá se ten lepší. Hodnotí se celkový čas všech 

čtyř úseků v sekundách. Výsledek se uvádí s přesností na 0,1 sekundy. 

Pokyny a pravidla: Testovaný má možnost si jednou proběhnout dráhu nanečisto. 

Každý má k dispozici dva pokusy a zaznamenává se ten lepší výsledek. Odpočinek 

mezi pokusy musí být alespoň 5 minut. Start se provádí z polovysokého startu a není 

povoleno použití treter.  
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Na obrázku č. 3 je znárodněna dráha pro člunkový běh 4x10 m (Fakulta sportovních 

studií Masarykovy Univerzity, 2013). 

 

 

 

3.6.1.4  Běh po dobu 12 minut (Cooperův test) 

U Cooperova testu se zaměřujeme na dlouhodobé běžecké vytrvalostní schopnosti. Dá 

se pomocí něho určit aerobní zdatnost organismu. Testovaný startuje z polohy vysokého 

startu na povel „Hop“. Cílem je uběhnout po dobu 12 minut, co možná nejdelší 

vzdálenost.  

Pomůcky: atletická dráha, stopky, měřící pásmo, píšťalka 

Hodnocení: Délka uběhnuté vzdálenosti se měří v metrech (m). Výsledek se uvádí s 

přesností na 10 m. 

Pokyny a pravidla: Tento test se provádí pouze jednou. Po skončení 12 minut vedoucí 

zapíská na píšťalku a testovaní se zastaví a zůstanou stát na místě. Poté nastává 

dopočítání vzdálenosti, kterou jednotliví testovaní uběhli. Je dobré si v průběhu běhu 

zapisovat kola testovaných pro lepší přehlednost.  

 

3.7 Statistické zpracování dat 

Údaje, které jsem zjistila v rámci motorických testů, jsem vložila do tabulek, které jsem 

si rozdělala podle škol a pohlaví. Následně pomocí tabulek jsem vyhotovila příslušné 

grafy. V tabulkách i grafech byl pro mě stěžejní především aritmetický průměr, který 

jsem vypočítala za pomocí funkce v programu Excel. Kromě aritmetického průměru 

jsem spočítala směrodatnou odchylku a medián. Mimo jiné jsem také použila populační 

normy příslušné věkové kategorie, které jsou uvedeny v přílohové části mé diplomové 

práce (viz. Příloha 3, 4, 5 a 6). 
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4 VÝSLEDKOVÁ ČÁST A DISKUZE 

Při praktickém testování na všech třech základních školách jsem zaznamenala velice 

dobrou atmosféru. Bylo vidět, že žáky i žákyně testování baví. Do každého testu 

nastupovali zodpovědně a s chutí. Mezi sebou projevovali zdravou soutěživost a 

podporu. Učitelé tělesné výchovy byli při práci ochotní a nápomocní. Díky nim 

testování proběhlo rychle. Počet testovaných dívek v rámci jednotlivých škol byl téměř 

totožný. Dívky ve dvou třídách měly tentýž počet a ve třetí třídě bylo o jednu dívku 

méně než u předešlých dvou. Co se týče chlapců, tak tam byla situace obdobná. Ve 

dvou třídách bylo testování stejné množství žáků a ve třetí třídě absolvovalo testy větší 

počet žáků, konkrétně o pět více. Ovšem na konečné výsledky to nemělo velký vliv.  

 

4.1 Hodnocení zdatnosti za pomoci čtyř zvolených 

motorických testů na základních školách č. 1, č. 2 a č. 3 

4.1.1  Hodnocení motorického testu – Skok daleký z místa snožmo 

První provedený test u dívek dopadl velice vyrovnaně. Rozdíl v průměru byl zcela 

minimální. Nejkvalitnějšího hodnocení dosáhly dívky ze základní školy č. 3. Dívky ze 

základní školy č. 1 a č. 2 měly mezi sebou rozdíl 0,5 cm. Žáci ze základní školy č. 1 

dosáhli na nejkvalitnější hodnocení, byli na tom lépe o 6,4 cm než chlapci ze základní 

školy č. 3 a o další 0,8 cm než chlapci ze základní školy č. 2 (viz Tabulka č. 1 a 2, Graf 

č. 1 a 2).  
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A) Kategorie dívky 

Tabulka č. 1 – Skok daleký z místa snožmo – DÍVKY 

 

Skok daleký z 

místa snožmo 

Průměrný 

výsledek                       

(cm) 

Směrodatná   

odchylka                  

(+-SD)  

Medián                   

(n) 

Populační                

norma 

Hodnocení                  

(body) 

Dívky -                      

základní škola 

č. 1 159,4 16,8 161,5 Průměrný 6 

Dívky -                                                  

základní škola 

č. 2 159,9 22,2 161 Průměrný 6 

Dívky -                  

základní škola 

č. 3 161,5 18,6 164,5 Nadprůměrný 7 

 

Graf č. 1 – Skok daleký z místa snožmo – DÍVKY 

 

 

 

Zhodnocení: V prvním testu si u dívek nejlépe vedly žákyně ze základní školy č. 3, 

které dosáhly v součtu nadprůměrného hodnocení 7 bodů. Jejich průměrný výsledek 
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měl hodnotu 161,5 cm. Nejlepší výkon 192 cm byl ohodnocen plným počtem bodů. 

Ovšem to nebyl nejhodnotnější výkon napříč testovanými školami. Toho dosáhla 

žákyně základní školy č. 2, která  zapsala výkon 195 cm. 159,9 cm byl průměr u dívek 

na základní škole č. 2, který podle populačních norem znamenal průměrné hodnocení. 

Průměr u dívek ze základní školy č. 1 měl hodnotu 159,4 cm. Žádná dívka ze základní 

školy č. 1 nedosáhla na plný počet bodů. Nejhodnotnější výsledek byl 179 cm, za který 

získala 9 bodů s hodnocením výrazně nadprůměrné. Nejslabší výkon na základní škole 

č. 3 byl podprůměrný výkon se 3 body, který měřil 126 cm, což byl i nejméně kvalitní 

výkon u dívek napříč školami, které jsem testovala. Nejméně kvalitní výsledky u 

zbylých dvou škol byly také podprůměrné i se stejným bodovým ziskem (základní škola 

č. 1 - 128 cm a základní škola č. 2 - 129 cm). U všech třech škol převažovaly buďto 

průměrné nebo nadprůměrné výsledky (viz. Příloha 7, 9 a 11).  

 

B) Kategorie chlapci 

Tabulka č. 2 – Skok daleký z místa snožmo – CHLAPCI 

 

Skok daleký z 

místa snožmo 

Průměrný 

výsledek (cm) 

Směrodatná   

odchylka                    

(+-SD)  

Medián                  

(n) 

Populační                          

norma 

Hodnocení                   

(body) 

Chlapci -                      

základní škola 

č. 1 172,2 9,2 175 Nadprůměrný 7 

Chlapci -                      

základní škola 

č. 2 165 17,8 166 Průměrný 6 

Chlapci -                      

základní škola 

č. 3 165,8 26,9 167 Průměrný 6 
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Graf č. 2 – Skok daleký z místa snožmo – CHLAPCI 

 

 

 

Zhodnocení: Nejkvalitnějšího výkonu ze všech testovaných chlapců dosáhl žák ze 

základní školy č. 3, který překonal jako jediný hranici 2 metrů a k tomu přidal ještě 

dalších pět centimetrů. Dosáhl tedy výsledku 205 cm a získal za toto plný počet bodů. I 

druhý, třetí a čtvrtý nejhodnotnější výkon pocházel z této školy (195 cm, 194 cm a 189 

cm). Až pátý byl ze základní školy č. 2, který měřil 186 cm a chlapec za něj získal 9 

bodů. Ovšem až šestý výkon byl ze základní školy č. 1, která v celkovém průměru na 

tom byla nejlépe. Výkony chlapců na základní škole č. 1 byly pouze nadprůměrné nebo 

průměrné. Na základě těchto výsledků byl jejich průměr 172,2 cm a nadprůměrné 

hodnocení se 7 body. Nejméně povedený výsledek měl hodnotu 156 cm. Ostatní dvě 

školy už na tom byly hůře. Chlapci ze základní školy č. 3 zapsali dva výrazně 

podprůměrné výkony 101 cm a 121 cm, což byly nejméně vydařené výsledky v rámci 

všech třech testovaných škol. Nejméně kvalitní výkon na základní škole č. 2 měl 

hodnotu 138 cm, který byl ohodnocen jako podprůměrný výkon za 3 body (viz. Příloha 

8, 10 a 12). 
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4.1.2  Hodnocení motorického testu – Leh-sed opakovaně 

Ve druhém testu docílily nejkvalitnějšího výsledku dívky ze základní školy č. 2. Rozdíl 

mezi dívkami ze základní školy č. 2 a dívkami ze základní školy č. 3 byl v počtu 4,8 

opakování. Dívky ze základní školy č. 1 měly o 6,6 opakování v průměru méně než 

dívky ze základní školy č. 2. Žáci ze základní školy č. 1 se dostali na nejhodnotnější 

výkon a rozdíl mezi chlapci ze základní školy č. 3 byl 2,1 opakování. Chlapci ze 

základní školy č. 2 byli na tom hůře než chlapci ze základní školy č. 1 o 5,6 opakování 

(viz Tabulka č. 3 a 4, Graf č. 3 a 4). 

 

A) Kategorie dívky 

Tabulka č. 3 – Leh-sed opakovaně – DÍVKY  

 

Leh-sed                      

opakovaně 

Průměrný 

výsledek                            

(n) 

Směrodatná   

odchylka                 

(+-SD)  

Medián                   

(n) 

Populační                        

norma 

Hodnocení                             

(body) 

Dívky -                 

základní škola 

č. 1 28,1 7,4 28,5 Průměrný 5 

Dívky -                        

základní škola 

č. 2 34,7 10,6 33 Průměrný 6 

Dívky -              

základní škola 

č. 3 29,9 6,7 31 Průměrný 5 
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Graf č. 3 – Leh-sed opakovaně – DÍVKY 

 

 

 

Zhodnocení: Jedna z dívek ze základní školy č. 2 dosáhla na nejkvalitnější výkon 

v rámci testovaných škol, který měl hodnotu 55 opakování, což je výrazně nadprůměrný 

výsledek, který byl ohodnocen v bodové škále 10 body. Druhého nejhodnotnějšího 

výsledku dosáhly dvě dívky ze dvou různých základních škol, který měl hodnotu 44 

opakování. Jednalo se o základní školu č. 2 a základní školu č. 3. Za tento výsledek 

dívky získaly 8 bodů a nadprůměrné hodnocení. Dívka ze základní školy č. 1 zapsala 

nejvíce 39 opakování a obdržela za to 7 bodů, což je též nadprůměrný výkon. Nejlepší 

celkový průměr přesáhl 30 opakování, konkrétně měl hodnotu 34,7 opakování a dosáhly 

na něj dívky ze základní školy č. 2. Dívky ze základní školy č. 3 se v průměru dostaly 

na 29,9 opakování a žákyně ze základní školy č.1 zapsaly 28,1 opakování. Nejméně 

kvalitního výsledku dosáhla žákyně ze základní školy č. 1, když se dostala na 14 

opakování, což je výrazně podprůměrný výkon. Druhý nejméně vydařený výsledek 

pocházel ze základní školy č. 2 a měl hodnotu 17 opakování i v tomto případě se 

jednalo o výrazně podprůměrný výsledek. U dívek na základní škole č. 2 byl nejméně 

vydařený výkon 21 leh-sedů za 1 minutu (viz. Příloha 7, 9 a 11). 
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B) Kategorie chlapci 

Tabulka č. 4 – Leh-sed opakovaně – CHLAPCI 

  

Leh-sed              

opakovaně 

Průměrný 

výsledek (n) 

Směrodatná   

odchylka                 

(+-SD)  

Medián                  

(n) 

Populační                 

norma 

Hodnocení                  

(body) 

Chlapci -             

základní škola 

č. 1 38,2 8,5 37 Nadprůměrný 7 

Chlapci -                    

základní škola 

č. 2 32,6 9,4 35 Průměrný 6 

Chlapci -                    

základní škola 

č. 3 36,1 11,3 32,5 Průměrný 6 

 

Graf č. 4 – Leh-sed opakovaně – CHLAPCI 

 

 

 

Zhodnocení: 38,2 opakování v průměru dosáhli chlapci ze základní školy č. 1, za tento 

výsledek obdrželi 7 bodů, což v rámci hodnocení znamená nadprůměr. Dva 
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nejhodnotnější výkony zapsali žáci ze základní školy č. 3. Jednalo se o 57 a 53 

opakování. Za tyto výsledky získali chlapci 10 a 9 bodů, což jsou výrazně nadprůměrné 

výkony. Až třetí nejkvalitnější výkon patřil žákovi ze základní školy č. 1, který zapsal 

51 opakování. Základní škola č. 3 se dostala na 36,1 opakování v celkovém průměru a 

základní škola č. 2 mírně zaostala s 32,8 opakování. Výkon, který byl ze všech nejméně 

kvalitní patřil žákovi ze základní školy č. 2, který měl hodnotu 11 leh-sedů, což je 

výrazně podprůměrný výsledek ohodnocen 1 bodem. Jeden z žáků ze základní školy č. 

3 dosáhl na druhý nejméně vydařený výsledek, který měl hodnotu 18 leh-sedů. Jednalo 

se o podprůměrný výsledek se 3 body. Na základní škole č. 1 byl na tom nejhůře žák s 

20 opakováními, za který žák získal také 3 body (viz. Příloha 8, 10 a 12). 

 

4.1.3  Hodnocení motorického testu – Člunkový běh 4x10 m 

Jako u skoku dalekého z místa snožmo byly v tomto testu nejlépe dívky ze základní 

školy č. 3, které dosáhly na průměrný čas pod 12 vteřin. Dívky ze základní školy č. 1 se 

dostaly na čas o 0,7 s horší než dívky ze základní školy č. 3. Dívky ze základní školy č. 

2 byly v průměru na tom hůře o 1,1 s než dívky ze základní školy č. 3. Chlapci ze 

základní školy č. 3 dosáhli na kvalitnější čas o 0,1 s, než chlapci ze základní školy č. 1. 

Žáci ze základní školy č. 2 v průměru dosáhli na čas horší o 1,1 s, než chlapci ze 

základní školy č. 3 (viz Tabulka č. 5 a 6, Graf č. 5 a 6).  
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A) Kategorie dívky 

Tabulka č. 5 – Člunkový běh 4x10 m – DÍVKY   

 

Člunkový běh                  

4x10 m 

Průměrný 

výsledek                

(s) 

Směrodatná   

odchylka                 

(+-SD)  

Medián                    

(n) 

Populační                          

norma 

Hodnocení                                      

(body) 

Dívky -                              

základní škola 

č. 1 12,5 4,1 12,4 Průměrný 6 

Dívky -                         

základní škola 

č. 2 12,9 1,1 13,1 Průměrný 5 

Dívky -                               

základní škola 

č. 3 11,8 1 11,6 Nadprůměrný 8 

 

Graf č. 5 – Člunkový běh 4x10 m – DÍVKY  
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Zhodnocení: Dívky ze základní školy č. 3 dokázaly svůj celkový průměr dostat pod 12 

vteřin, za který získaly 8 bodů a nadprůměrné hodnocení. V tomto motorickém testu byl 

u dívek vidět nejvýraznější bodový rozdíl. Základní škola č. 1 dostala za svůj čas 12,5 s 

6 bodů, což je podle norem výkon průměrný. Základní škola č. 2 zapsala čas 12,9 s, 

který byl ohodnocen ještě o bod méně než u základní školy č. 1. Nejkvalitnějšího času 

dosáhla žákyně ze základní školy č .3. Časomíra se zastavila na hodnotě 10,7 s a poté 

dvakrát na čase 10,8 s. Všechny tři dívky obdržely za tyto výkony 10 bodů (výrazně 

nadprůměrné). Ještě jedné dívce se podařil čas těsně pod 11 vteřin, konkrétně se jednalo 

o čas 10,9 s a zaběhla ho žákyně ze základní školy č. 1. Za zmínku stojí i další časy, 

které inkasovaly 10 nebo 9 bodů. Základní škola č. 2 měla takové časy hned dva (11,0 

s a 11,3 s). Žákyně ze základní školy č. 3 měly velice kvalitní výsledky až na dvě 

výjimky, když zapsaly dvakrát čas 13,3 s, což byly podprůměrné výkony za 4 body. 

Nejméně povedený výkon předvedla dívka ze základní školy č. 1, jejíž čas měl hodnotu 

14,9 s, což je výrazně podprůměrný výkon ohodnocený pouze 1 bodem. Ostatní časy 

žákyň ze základní školy č. 1 už byly průměrné nebo nadprůměrné. Na základní škole č. 

2 byly dva výrazně podprůměrné výkony, které měly hodnoty 14,1 s a 14,4 s (viz. 

Příloha 7, 9 a 11). 

 

B) Kategorie chlapci 

Tabulka č. 6 – Člunkový běh 4x10 m – CHLAPCI 

 

Člunkový běh               

4x10m 

Průměrný 

výsledek                 

(s) 

Směrodatná   

odchylka                 

(+-SD)  

Medián                   

(n) 

Populační                      

norma 

Hodnocení                    

(body) 

Chlapci -              

základní škola 

č. 1 12 0,6 11,9 Průměrný 6 

Chlapci  -                   

základní škola 

č. 2 13 1,4 12,6 Podprůměrný 4 

Chlapci -                     

základní škola 

č. 3 11,9 0,9 11,7 Nadprůměrný 7 
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Graf č. 6 – Člunkový běh 4x10 m – CHLAPCI 

 

 

 

Zhodnocení: Žáci ze základní školy č. 3 totožně jako dívky zapsali čas v průměru pod 

12 vteřin. Chlapci dosáhli na čas 11,9 s, který byl nadprůměrný jako u žákyň, ale 

bodové hodnocení bylo o 1 bod nižší, tedy 7 bodů. Chlapci ze základní školy č. 2 získali 

za svůj čas 12 s průměrné hodnocení a 6 bodů. Nejhůře na tom byla základní škola č. 2, 

která zapsala čas s hodnotou rovných 13 vteřin, což je podprůměrný výsledek a 4 body. 

Stejně jako u dívek byl v rámci tohoto testu největší bodový rozdíl, co se týče průměru. 

Nejkvalitnějšího času dosáhl žák ze základní školy č. 3, který dokázal zaběhnout čas 

10,6 s. Obdržel za něj maximum bodů. Další hodnotný výkon měl hodnotu 10,8 s, což 

byl výkon žáka ze základní školy č. 3. Chlapec ze základní školy č. 2 dostal též pod 11 

vteřin, konkrétně o 0,1 s. Oba výše zmíněné časy byly výrazně nadprůměrné. Na 

základní škole č. 3 zapsali dva chlapci výrazně podprůměrné výsledky s hodnotami 13,7 

s a 14,0 s. Na nejméně hodnotný výkon dosáhl žák ze základní školy č. 2, jehož 

výsledek měl hodnotu rovných 16 vteřin a podprůměrně ohodnocen 1 bodem (viz. 

Příloha 8, 10 a 12).  

 



55 

 

4.1.4  Hodnocení motorického testu – Běh po dobu 12 minut  

Dívky ze základní školy č. 3 dosáhly na nejkvalitnější výkon v celkovém průměru, když 

o 135,5 m byly na tom lépe než dívky ze základní školy č. 2. Dívky ze základní školy č. 

1 na tom byly nejhůře, konkrétně o 250,5 m než dívky ze základní školy č. 3. Žáci ze 

základní školy č. 3 docílili hodnotnějšího výsledku než chlapci ze základní školy č. 1 a 

č. 2. V průměru o 164,1 m než chlapci ze základní školy č. 1 a o 251,4 m než žáci ze 

základní školy č. 2 (viz Tabulka č. 7 a 8, Graf č. 7 a 8). 

 

A) Kategorie dívky 

Tabulka č. 7 – Běh po dobu 12 minut – DÍVKY 

 

Běh po dobu               

12 minut 

Průměrný 

výsledek                 

(m) 

Směrodatná   

odchylka                 

(+-SD)  

Medián                    

(n) 

Populační                    

norma 

Hodnocení                    

(body) 

Dívky -                

základní škola 

č. 1 1810 260,2 1787,5 Průměrný 5 

Dívky -                 

základní škola 

č. 2 1925 288 1770 Průměrný 5 

Dívky -                   

základní škola 

č. 3 2060,5 664,6 1850 Průměrný 6 
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Graf č. 7 – Běh po dobu 12 minut – DÍVKY 

 

 

 

Zhodnocení: Ve čtvrtém testu dívky ze základní školy č. 3 jako jediné překonaly v 

průměru hranici 2000 m, konkrétně se dostaly na 2060,5 m. Za tento výkon získaly 6 

bodů, což je průměrný výsledek. Žákyně ze základní školy č. 2. zapsaly vzdálenost 

1925 m, za který obdržely 5 bodů a jednalo se taktéž o průměrný výkon. Výsledný 

výkon dívky ze základní školy č. 1 měl hodnotu 1810 m. Jediné dva výrazně 

nadprůměrné výkony předvedly dívky ze základní školy č. 3. Nejkvalitnější výkon měl 

hodnotu 3230 m. Druhý nejvydařenější výsledek byl o 180 m kratší a jednalo se o 

vzdálenost 3050 m. U obou dívek jsem byla překvapena, na jaké výkony dosáhly. 

Následeně jsem zjistila, že obě testované dívky pravidelně trénují v atletickém oddíle, 

kde se zaměřují mimo jiné i na vytrvalost. Třetí výkon na základní škole č. 3 byl 

výsledek 2340 m a získala za něj dívka 8 bodů, což byl pátý nejlepší výkon celkově ze 

všech testovaných dívek. Celkově třetího nejkvalitnějšího výsledku dosáhla žákyně ze 

základní školy č. 2, který měl hodnotu 2360 m. Nejhodnotnější výsledek na základní 

škole č. 1 dosáhla dívka za výkon 2350 m, za který inkasovala 8 bodů. Na nejméně 

vydařený výkon dosáhla žákyně ze základní školy č. 3, která za předepsaný čas uběhla 
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pouze 1200 m, což je oproti nejkvalitnějšímu výkonu na této škole rozdíl 2030 m. Tento 

výsledek byl výrazně podprůměrný ohodnocen 1 bodem. Další méně kvalitní výsledky 

měly hodnotu podprůměrnou (viz. Příloha 7, 9 a 11). 

 

B) Kategorie chlapci 

Tabulka č. 8 – Běh po dobu 12 minut – CHLAPCI 

 

Běh po dobu             

12 minut 

Průměrný 

výsledek                

(m) 

Směrodatná   

odchylka                                

(+-SD)  

Medián                  

(n) 

Populační               

norma 

Hodnocení                  

(body) 

Chlapci-              

základní škola 

č. 1 2080,9 145,9 2050 Průměrný 5 

Chlapci -            

základní škola 

č. 2 1993,6 405,6 2095 Průměrný 5 

Chlapci -                     

základní škola 

č. 3 2245 569,7 2352,5 Průměrný 6 
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Graf č. 8 – Běh po dobu 12 minut – CHLAPCI 

 

 

 

Zhodnocení: Žáci ze základní školy č. 3 uběhli v průměru vzdálenost 2245 m, což jim 

zajistilo 6 bodů. Stejně jako u dívek i zde žáci zapsali jediné dva výrazně nadprůměrné 

výsledky, které se dostaly přes 3000 m. Jednalo se o vzdálenost 3280 m a 3230 m. 

Ostatní žáci na základní škole č. 3 předvedli vynikající výkony, jelikož dalších šest 

výsledků bylo nadprůměrných. Nejméně kvalitní výsledek měl hodnotu 1330 m a 

zaběhli ho dva chlapci ze základní školy č. 2 a č. 3, což je výrazně podprůměrný výkon 

ohodnocen 1 bodem. Žáci ze základní školy č. 1 se dostali svými výsledky na 

vzdálenost 2080,9 m, za tuto průměrnou vzdálenost chlapci brali 5 bodů. Na této škole 

žáci dosáhli buďto na průměrné nebo podprůměrné výkony. Jejich nejkvalitnější 

výsledek měřil 2350 m a žák za něj získal 6 bodů. Žáci ze základní školy č. 2 dosáhli na 

vzdálenost těsně pod 2000 m, jejich vzdálenost činila 1993,6 m a stejně jako 

v předchozím případě za to získali 5 bodů. Na základní škole č. 2 bylo nejvíce 

průměrných výsledků, pouze dva výsledky byly nadprůměrné a nejdelší vzdálenost byla 

2470 m a následována výkonem 2350 m (viz. Příloha 8, 10 a 12). 

Suchomel (2004) ve studii „Somatická charakteristika dětí školního věku s rozdílnou 

úrovní motorické výkonnosti“ využívá také testování pomocí motorických testů. Tři ze 
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čtyř motorických testů jsou stejné jako v mé diplomové práci. Oproti běhu po dobu 12 

minut použil vytrvalostní člunkový běh na vzdálenost 20 m. Výsledky nemohu 

porovnat, protože věková kategorie dětí je u něj odlišná. Zabývá se dětmi 8 až 9 let a 12 

až 13 let. Ve své další studii (2006) „Tělesně nezdatné děti školního věk: motorické 

hodnocení, hlavní činitelé výskytu, kondiční programy“ upozorňuje na to, že děti mají 

nízkou aerobní kapacitu, dále nemají dobré silové schopnosti a nedostatečnou 

pohyblivost. Z toho vyplývá, že děti hůře snášejí především vytrvalost, což jsem 

vypozorovala i během mého testování. Suchomel spolu s Rubínem (2017) ve své 

publikaci „Úroveň tělesné zdatnosti u dětí z libereckého regionu v mezinárodním 

kontextu“ uvádějí, že vytrvalostní schopnosti u dětí stále klesají, naopak pozitivnější 

vývoj zaznamenaly silové schopnosti a ještě lépe jsou na tom rychlostní schopnosti. 

Další z autorů prof. Bunc (1995) „Pojetí tělesné zdatnosti a jeho složek“ popisuje, že 

motorická výkonnost je částečně ovlivněna i tělesnou stavbou dítěte. Důležitý je rozvoj 

kondičních schopností, kde se zaměřit na pohybový aparát a také aerobní zdatnost. 

Všichni výše uvedení autoři se ve svých studiích shodují na nižší úrovni vytrvalostních 

schopností u dětí, která se snižuje v průběhu let. Během mého testování jsem měla u 

všech tří základních škol stejný pocit právě u běhu po dobu 12 minut. U dívek i chlapců 

byl vidět menší zájem pro tento test a chtěli ho mít rychle za sebou. U ostatních testů 

jsem takový pocit už neměla.  

 

4.2 Porovnání výsledků zdatnosti za pomoci čtyř zvolených 

motorických testů na základních školách č. 1, č. 2 a č. 3 

Praktického testování se celkem zúčastnilo 67 probandů ze tří základních škol. Každý 

proband absolvoval čtyři motorické testy. Celkem se provedlo 268 testů. Na základní 

škole č. 1 se zúčastnilo 21 žáků, z toho 11 chlapců a 10 dívek, zde bylo realizováno 84 

testů. Základní škola č. 2 disponovala 20 žáky (11 chlapci a 9 dívkami). Tady bylo testů 

uskutečněno rovných 80. Nejpočetnější zastoupení měla základní škola č. 3, která čítala 

26 žáků. Chlapci tu dominovali s počtem 16 a dívek bylo 10. Číslo vykonaných testů 

bylo tudíž nejvyšší a to 104 testů.  
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A) Kategorie dívky 

Graf č. 9 – Základní škola č. 1 - DÍVKY 

 

 

 

Zhodnocení: Dívky na základní škole č. 1 měly dobrou bilanci. V celkovém součtu 

měly nejvíce průměrných výsledků (43 %), jednalo se o počet 17. Nadprůměrných 

výsledků obdržely celkem 11 (27 %). Shodný počet nasbíraly výrazně podprůměrných a 

výrazně nadprůměrných výsledků. Každá tato kategorie činila 5 %. Podprůměrné 

hodnocení bylo u nich k vidění 8x (20 %). Napříč testy se střídaly dobré a méně kvalitní 

výsledky. Běh po dobu 12 minut zapsal pouze jednou nadprůměrné hodnocení, jinak to 

byly buď to průměrné nebo podprůměrné výsledky. Ovšem žádný výkon neměl 

označení výrazně podprůměrné.   
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B) Kategorie chlapci 

Graf č. 10 – Základní škola č. 1 – CHLAPCI 

 

 

 

Zhodnocení: Chlapci na tom byli obdobně jako jejich spolužačky. I oni měli nejvíce 

výsledků s průměrným hodnocením, konkrétně 41 %, což v součtu činilo 18 výsledků. 

Druhé místo u nich patřilo nadprůměrným výkonům (32 %), což bylo taktéž i u jejich 

kolegyň. O poznání lépe na tom byli, co se týče výrazně nadprůměrného hodnocení (7 

%), které nabrali v testu leh-sed opakovaně. Pouze 2 % tvořily výrazně podprůměrné 

výkony. Podobný scénář měl běh po dobu 12 minut, protože chlapci nedosáhli ani na 

jeden výkon, který by byl hodnotnější než průměrný.  
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A) Kategorie dívky 

Graf č. 11 – Základní škola č. 2 - DÍVKY 

 

 

 

Zhodnocení: Na vyrovnané skóre dosáhly i dívky na základní škole č. 2, když u nich 

bylo nejvíce průměrných výkonů, konkrétně 12 těchto výsledků (34 %). Shodně měly  

nadprůměrných a podprůměrných výkonů (22 %), když to každé kategorie tvořilo 8 

výsledků. Dobře na tom byly ohledně výrazně nadprůměrných výkonů, které u nich 

čítalo 14 %, což je vyšší číslo než u dívek na základní škole č. 1, které se dostaly pouze 

na 5 %. Naopak měly vyšší počet výrazně podprůměrných výsledků (8 %), než již 

zmíněné žákyně ze základní školy č. 1 (5 %). Nejvíce kvalitních výsledků posbíraly 

dívky v motorickém testu skok daleký z místa snožmo, kde byly pouze dva výsledky 

podprůměrné.  
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B) Kategorie chlapci 

Graf č. 12 – Základní škola č. 2 – CHLAPCI 

 

 

 

Zhodnocení: Chlapci napodobili své kolegyně ze třídy, protože posbírali také nejvíce 

výkonů s označením průměrné (45 %), což je číslo 20. Je to zároveň nejpočetnější 

zastoupení průměrných výsledků napříč všemi školami a pohlavími. Celkově si chlapci 

na této škole vedli velice dobře, neboť měly devět výkonů s nadprůměrnou hodnotou, 

které tvořilo 21 %. Ovšem těsně za nimi jsou výsledky výrazně podprůměrné (18 %), 

kterých bylo celkem 8. Na posledním místě se umístily výkony, které byly výrazně 

nadprůměrné. Nejméně povedený pro ně byl člunkový běh 4x10 m. 
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A) Kategorie dívky 

Graf č. 13 – Základní škola č. 3 – DÍVKY 

 

 

 

Zhodnocení: Nejvyrovnaněji na tom byly dívky ze základní školy č. 3. Hned čtyři 

kategorie hodnocení se dostaly přes 20 %. I zde bylo nejvíce výkonů průměrných (27 

%). Ovšem těsně za nimi s totožným číslem 25 % skončily výsledky nadprůměrné a 

podprůměrné, stejně jako tomu bylo u dívek na základní škole č. 2. Sice až na čtvrtém 

místě se umístily výsledky označené výrazně nadprůměrnou hodnotou, ale u dívek 

v rámci testovaných škol s nejpočetnějším zastoupením. Tyto výsledky činily 20 %, 

tedy osm výsledků. Ani žádná chlapecká skupina tento počet nepřekonala. Dobré je také 

zmínit, že výrazně podprůměrné výsledky tvořilo pouze 3 %, což je jediný výkon, který 

předvedla dívka v motorickém testu běh po dobu 12 minut. Výsledky v jednotlivých 

testech byly velice kvalitní, což vyplývá z grafu. Méně dobrých výsledků absolvovaly 

dívky právě v již zmíněném běhu po dobu 12 minut.   
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B) Kategorie chlapci 

Graf č. 14 – Základní škola č. 3 – CHLAPCI 

 

 

 

Zhodnocení: 36 % to je číslo, které u chlapců ze základní školy č. 3 tvořily výkony 

s hodnocením nadprůměrné. Může to být dáno tím, že žáci na této škole měli 

nejhojnější počet. Celkem se jednalo o 23 nadprůměrných výsledků (36 %). 

Průměrných výsledků bylo 25 % a výrazně nadprůměrných výkonů bylo 17 %. Dále 

zaznamenali osm podprůměrných výsledků, které tvořily 13 %. Výrazně podprůměrné 

výkony představovaly 9 %. V jejich podání byl nejméně vydařený motorický test leh-

sed opakovaně, tam zaznamenali větší počet průměrných a méně kvalitivních výkonů. 

Ostatní testy už měly lepší bilanci, jelikož tam převažovaly výkony nadprůměrné a 

hodnotnější.  
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4.3 Zhodnocení dotazníků vyplněných učiteli tělesné výchovy 

Nestandardizované dotazníky se skládaly celkem ze 13 otázek. Dotazník byl určen pro 

učitelé tělesné výchovy. Otázky v něm byly dvojího typu – otevřené a uzavřené. První 

jmenované měly dát učiteli prostor se vyjádřit svými slovy k položené otázce. Ve 

druhém případě měli učitelé k dispozici možnost vybrat si odpověď z předepsaných 

možností. Mohla nastat situace, že žádná z nabízených odpovědí by učiteli 

nevyhovovala, v tom případě měli možnost i vlastní odpovědi.   

Cílem dotazníku bylo zjistit, jaká je oblíbenost tělesné výchovy na sledovaných 

základních školách. Dále se dotazník zaměřoval na zastoupení atletiky ve výuce tělesné 

výchovy, kolik hodin žáci absolvují atletické přípravy. Věnoval se také testování 

žákům, jestli žáci během hodin tělesné výchovy absolvují určitou formu testování. 

V neposlední řadě se zabýval tím, zda se žáci účastní sportovních soutěží.  

Na základě odpovědí od učitelů tělesné výchovy jsem sestavila grafy č. 15 a č. 16. 

 

4.3.1  Názory na oblíbenost tělesné výchovy 

Zhodnocení: Učitelé, kteří pracují s žáky a žakyněmi na jednotlivých základních 

školách se jednomyslně shodují, že děti tělesná výchova baví. Učitelé tělesné výchovy 

konstatují, že žáci a žákyně během hodin tělesné výchovy projevují chuť a zájem o 

pohybovou činnost. Chtějí se učit a rozvíjet své pohybové schopnosti. Navzájem se žaci 

v průběhu výuky tělesné výchovy podporují. Díky tomu se učitelům s nimi dobře 

pracuje.  
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4.3.2  Zastoupení atletiky v hodinách tělesné výchovy 

 

Graf č. 15 – Atletika v rámci hodin tělesné výchovy 

 

 

 

Zhodnocení: Jedna z otázek se týkala také atletiky. Zabývala se tím, kolik žáci a žákyně 

absolvují hodin během tělesné výchovy se zaměřením na atletickou přípravu. Zde se už 

odpovědi rozcházely. Učitelé se mohli vybrat z pěti možných variant a každý učitel 

zvolil jinou možnost. Dotazník vyplňovali učitelé v průběhu prvního pololetí, proto by 

se mohla i odpověď na konci školního roku lišit. Mírně mě překvapila odpověď u jedné 

ze základních škol, kde jsem čekala větší počet hodin atletiky, vzhledem k jejim 

předvedeným výkonům. 
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4.3.3  Možnosti testování v hodinách tělesné výchovy 

 

Graf č. 16 – Testování v rámci hodin TV 

 

  

 

Zhodnocení: Zajímalo mě, jestli na základních školách provádějí nějakou formu 

testování. Pouze na jedné škole testují. Zbylé dvě se žádnému testování nevěnují. 

Doplňující otázka zněla, o jaké testování jde. Nepoužívají žádnou konkrétní testovou 

baterií. Testují děti v obratnosti nebo ve výdrži. Dále zjišťují jaký mají rozsahu pohybu 

nebo rovnováhu.  

 

4.3.4  Účast na sportovních soutěžích  

Zhodnocení: Poslední co bych chtěla zmínit je, otázka ohledně účásti na sportovních 

soutěží. Stejně jako u oblíbenosti tělesné výchovy se i zde učitelé shodli na odpovědi. 

Všichni mi odpověděli, že se účastní různých sportovních soutěží. Také tady nastala 

doplňková otázka, kde jsem se dotazovala, jaké soutěže absolvují. Mile mě potěšil ten 

široký výběr, ze kterých si mohou žáci vybrat. Školy se účastní soutěží ve fotbale, 

florbale, házené, vybíjené nebo basketbalu. Kromě míčových sportů se věnují také 

atletice, plavání nebo orientačnímu běhu. V zimním období nevynechají ani závody 

v běhu na lyžích.   
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4.4 Celkové shrnutí výsledkové části 

Celkové počty dívek byly v jednotlivých třídách téměř totožné. Oproti tomu u chlapců 

byly počty odlišné. Dvě školy měly stejný počet a u třetí školy bylo více chlapců, díky 

tomu může být porovnání mírně zkreslené.  

Dívky dosahovaly napříč testy velice vyrovnaných výkonů. V celkovém průměru napříč 

motorickými testy na tom byly nejlépe dívky ze základní školy č. 3 před dívkami ze 

základní školy č. 2. a dívkami ze základní školy č. 1. 

Dívky ze základní školy č. 1 vynikaly především ve skoku dalekém z místa snožmo, 

kde z deseti testovaných žákyň dosáhlo pět dívek na nadprůměrné výkony a jedna 

dokonce výrazně nadprůměrného výkonu. Ve druhém testu leh-sed opakovaně 

zaznamenaly pouze jeden výsledek nadprůměrně hodnocený, zbylé výkony byly 

průměrné nebo i hůře hodnocené. Svojí bilanci si opět zlepšily v člunkovém běhu 4x10 

m, kde zaběhly pět průměrných, tři nadprůměrné a jeden výrazně nadprůměrný výkon. 

Podprůměrné a výrazně podprůměrné zaznamenaly též po jednom hodnocení. Běh po 

dobu 12 minut dopadl ve výsledku podobně jako člunkový běh 4x10 m. I zde byl pouze 

jeden nadprůměrný výkon a převažovaly výsledky s označením podprůměrné, které 

byly čtyři.  

Dívkám ze základní školy č. 2 se nejvíce dařilo také v motorickém testu skok daleký 

z místa snožmo. Nadpoloviční většinu tvořily výkony průměrné a kvalitnější (3x 

nadprůměrné, 2x výrazně nadprůměrné a 1x průměrné). Žádný z výsledků nebyl 

výrazně podprůměrný a pouze tři výsledky měly hodnotu podprůměrnou. V běhu po 

dobu 12 minut nezaznamenaly dívky žádný výkon výrazně nadprůměrný ani výrazně 

podprůměrný. Hodnocení dopadlo následovně: 5x podprůměrné, 3x nadprůměrné a 1x 

průměrné. Celkem vyrovnané byly dva zbývající testy. U obou testů dívky zapsaly po 

jednom výrazně podprůměrném hodnocení. Ve člunkovém běhu 4x10 m obdržely 

hodnocení dva výrazně nadprůměrné, čtyři průměrné a jeden podprůměrný. U leh-sedů 

opakovaně dosáhly nejvíce průměrných výsledků, těch bylo celkem pět, následovaly 

dva nadprůměrné a jeden výrazně nadprůměrný.  

Poslední skupina dívek navštěvující základní školu č. 3 opět dosáhla nejkvalitnějších 

výsledků v testu skok daleký z místa snožmo, ve kterém byly hodnoceny dvěma 

výrazně nadprůměrnými, čtyřmi nadprůměrnými, třemi průměrnými a pouze jedním 
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podprůměrným výsledek. Na velmi slušné hodnocení dosáhly i ve člunkovém běhu 

4x10 m, kde zaznamenaly dokonce tři výrazně nadprůměrné, dále čtyři nadprůměrné, 

jeden průměrný a dva podprůměrné výkony. Co se týče testu leh-sedy opakovaně, tak 

tam získaly dívky 1x výrazně nadprůměrný, 6x průměrný a 3x podprůměrný výsledek. 

Žádný výkon neměl sice hodnotu nadprůměrnou, ale zároveň ani horší než 

podprůměrný. Běh po dobu 12 minut jako jediný z testů zapsal výrazně podprůměrný 

výkon. Žádný jiný motorický test u těchto dívek neměl hodnotu výrazně podprůměrnou. 

Složení hodnocení bylo následující: 3x výrazně nadprůměrné, 2x nadprůměrné, 1x 

průměrné, 3x podprůměrné a 1x výrazně podprůměrné.  

Chlapci na jednotlivých školách měly výkony mezi sebou srovnatelné. V celkovém 

průměru v rámci motorických testů dosáhli nejkvalitnějšího hodnocení chlapci ze 

základní školy č. 1 před chlapci ze základní školy č. 3 a chlapci ze základní školy č. 2. 

Chlapci na základní škole č. 1 nezaznamenali v rámci všech čtyř testů žádný výrazně 

podprůměrný výsledek. Kvalitně si vedli ve skoku dalekém z místa snožmo, kde měli 

nejvyšší počet nadprůměrných výsledků, konkrétně sedm, což je zároveň nejvyšší počet 

nadprůměrných výsledků u chlapců napříč jednotlivými testy. Dále zapsali už jenom 

čtyři průměrné výsledky. Jiné hodnocení u nich nebylo dosaženo. Na výrazně 

nadprůměrné výkony dosáhli pouze v testu leh-sedy opakovaně, a to hned třikrát. 

V tomto testu dále získali 2x nadprůměrné, 5x průměrné a 1x podprůměrné hodnocení. 

Člunkový běh 4x10 m byl také velice kvalitní v jejich podání, jelikož za něj dostali šest 

nadprůměrných hodnocení. Ostatní výkony měly buďto průměrnou (3x) nebo 

podprůměrnou (2x) hodnotu. V běhu po dobu 12 minut, ovšem na kvalitnější, než 

průměrné hodnocení nedosáhli. Chlapci obdrželi 6x průměrné a 5x podprůměrné 

hodnocení.  

Chlapci, kteří navštěvují základní školu č. 2 zaznamenali nejméně kvalitní výsledky 

v motorickém testu člunkový běh 4x10 m, když zapsali 3x výrazně podprůměrný a 2x 

podprůměrný výsledek. Získali i jedno výrazně nadprůměrné hodnocení. Dále se 4x 

dostali na průměrné hodnocení a zaznamenali i jedno nadprůměrné. Běh po dobu 12 

minut získal stejné množství výrazně podprůměrných výkonu jako u předchozího testu, 

ovšem podprůměrný výkon nezapsal žádný chlapec. Nejvíce měli průměrných 

hodnocení, kdy se jednalo celkem o šest výkonů. Dosáhli i na dva nadprůměrné 

výsledky. Ve skoku dalekém z místa snožmo i v leh-sedech opakovaně zaznamenali po 
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jednom výkonu s hodnotou výrazně podprůměrnou. Ve skoku dalekém z místa snožmo 

dosáhli i na jeden výrazně nadprůměrný, dále tři nadprůměrné, pět průměrných a jeden 

podprůměrný výsledek. V rámci leh-sedů opakovaně neměli chlapci žádný výrazně 

nadprůměrný výkon. Nadprůměrných a průměrných výkonů bylo stejné množství jako u 

skoku dalekého z místa snožmo. Podprůměrné výsledky byly dva.  

Chlapci ze základní školy č. 3 získali nejvíce výrazně nadprůměrných výsledků v leh-

sedech opakovaně, kde dosáhli na čtyři tyto výkony. Zároveň v tomto testu neklesli na 

horší než podprůměrný výsledek, který zapsali celkem 3x. Nejpočetnější zastoupení u 

nich tvořilo sedm průměrných výkonů a dosáhli i na dva nadprůměrné. Dobrou bilanci 

měli i ve skoku dalekém z místa snožmo, kde bylo 3x výrazně nadprůměrné, 6x 

nadprůměrné, 4x průměrné, 1x podprůměrné a 2x výrazně podprůměrné hodnocení. 

V testu člunkový běh 4x10 m nezískali žáci žádné podprůměrné hodnocení, pouze dvě 

hodnocení výrazně podprůměrné. Zbylé výkony se skládaly z hodnocení výrazně 

nadprůměrné (3x), nadprůměrné (6x) a průměrné (5x). V běhu po dobu 12 minut měli 

chlapci nejvíce podprůměrných výsledků v rámci všech čtyř motorických testů. Výrazně 

nadprůměrné, průměrné i výrazně podprůměrné zapsali žáci vždy po dvou výsledcích, 

které doplnili šesti nadprůměrnými výkony.  

Výzkumná otázka č. 1 směřovala na kategorii chlapců a měla zjistit, v jakých testech 

dosahují žáci sledovaných škol nadprůměrných hodnot ve vztahu k populační normě. 

Žáci na základní škole č. 1 dosáhli na nadprůměrnou hodnotu ve dvou motorických 

testech (50 %) ve skoku dalekém z místa snožmo a v leh-sedech opakovaně. Ve 

člunkovém běhu 4x10 m a v běhu po dobu 12 minut zaznamenali nejlépe průměrné 

hodnocení. Na rozdíl žáci ze základní školy č. 2 se nedostali na žádnou nadprůměrnou 

hodnotu. Třikrát zaznamenali průměrnou hodnotu (skok daleký z místa snožmo, leh-sed 

opakovaně a běh po dobu 12 minut) a v člunkovém běhu 4x10 m dosáhli dokonce až 

podprůměrného hodnocení. Žáci na základní škole č. 3 dosáhli ve třech motorických 

testech na průměrnou hodnotu (skok daleký z místa snožmo, leh-sed opakovaně a běh 

po dobu 12 minut) stejně jako žáci ze základní školy č. 2. Oproti nim, ale zapsali 

v jednom testu nadprůměrnou hodnotu (25 %), konkrétně se jednalo o motorický test 

člunkový běh 4x10 m. Shodný výsledek zaznamenali žáci v běhu po dobu 12 minut, kde 

všichni zapsali průměrné hodnocení. To odpovídá studiím doc. Kopeckého (2006), prof. 



72 

 

Moravce a prof. Kampmiller (2002), kteří uvádějí, že žáci, které testovali, dosahovali 

nadprůměrných hodnot, především ve skoku dalekém z místa snožmo. 

Výzkumná otázka č. 2 se zaměřovala na skupinu dívek a měla odhalit, v jakých testech 

dosahují testované školy nadprůměrnou hodnotu vzhledem k populačním normám. 

Žákyně ze základní školy č. 1 dosáhly ve všech čtyřech testech (skok daleký z místa 

snožmo, leh-sed opakovaně, člunkový běh 4x10 m a běh po dobu 12 minut) pouze na 

průměrné hodnocení. Stejně tomu bylo i u dívek na základní škole č. 2, které také 

získaly jen na průměrné hodnoty. Ve srovnání s předešlými testovanými školami, dívky 

ze základní školy č. 3 byly na tom o poznání lépe. Dostaly se na nadprůměrné 

hodnocení v motorických testech skok daleký z místa snožmo a člunkový běh 4x10 m. 

Ve zbývajících dvou testech (leh-sed opakovaně a běh po dobu 12 minut) zapsaly 

průměrné hodnocení. Procentuální rozdělení je tedy 50 % nadprůměrné a 50 % 

průměrné hodnocení. Doc. Kopecký (2006) nebo prof. Moravec (2002) také popisují ve 

svých studiích pokles úrovně v běhu po dobu 12 minut, což můžeme vidět i v mé práci, 

kdy dívky dosáhly pouze na průměrné hodnocení.  

Výzkumná otázka č. 3 zjišťovala u kategorie chlapců, ve které testované základní škole 

dosáhli chlapci na nejvyšší procentuální zastoupení nadprůměrných a výrazně 

nadprůměrných hodnocení v rámci všech čtyř motorických testů. Nejvyšší zastoupení 

vzhledem k populačním normám vykazovali chlapci ze základní školy č. 3, když získali 

36 % nadprůměrného a 17 % výrazně nadprůměrného hodnocení. Toto hodnocení u 

nich tvořilo 53 % z celkového hodnocení. Žáci ze základní školy č. 1 zaznamenali 32 % 

nadprůměrného a 7 % výrazně nadprůměrného hodnocení. Chlapci na základní škole č. 

2 měli 21 % nadprůměrného a 5 % výrazně nadprůměrného hodnocení.  

Výzkumná otázka č. 4 se věnovala kategorii dívek a měla najít, ve které testované 

základní škole dosáhly dívky na nejvyšší procentuální zastoupení nadprůměrných a 

výrazně nadprůměrných hodnocení v rámci všech čtyř motorických testů. Ve vztahu 

k populačním normám na nejvyšší procentuální zastoupení se dostaly dívky ze základní 

školy č. 3, jelikož u nich činilo nadprůměrné hodnocení 25 % a výrazně nadprůměrné 

20 %. Žákyně za základní školy č. 2 dosáhly na 22 % nadprůměrného a 14 % výrazně 

nadprůměrného hodnocení. Dívky navštěvující základní školu č. 1 zaznamenaly 27 % 

nadprůměrného a 5 % výrazně nadprůměrného hodnocení.  
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Výzkumná otázka č. 5 se zaobírala názory na tělesnou výchovu z pohledu učitelů 

tělesné výchovy na vybraných základních školách. Došla jsem ke zjištění, že učitelé se 

shodují, co se týče oblíbenosti tělesné výchovy u žáků. Nastala tudíž absolutní shoda. 

Žáky i žákyně tělesná výchova baví, projevují zájem a chuť rozvíjet své schopnosti, což 

je překvapující vzhledem k tomu, co jsem uváděla v úvodu. Učitelé zařazují do hodin 

tělesné výchovy i atletickou přípravu, která může napovědět, jak jsou na tom žáci po 

fyzické stránce. Co se týká testování, jako jedné z forem hodnocení, tak se i tato 

odpověď objevila u učitele z jedné základní školy, který se zaměřuje na testování 

obratnosti, výdrže, rovnováhy nebo rozsahu pohybu. Je potěšující, že všichni učitelé 

testovaných škol projevili zájem účastnit se různých sportovních soutěží, které mohou 

také rozvíjet žáky, porovnávat si své dosažené výsledky při setkávání se se svými 

vrstevníky v rámci soutěží ve svém regionu. 
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5  ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo zjistit úroveň zdatnosti u žáků, kteří navštěvují 5. třídu 

na třech základních školách. Žádná z vybraných škol nemá sportovní zaměření. 

Provedla jsem mezi nimi komparaci za pomocí testové baterie UNIFITTEST (6-60) 

podle Měkoty a Kováře (2002). Žáci, kteří docházejí do 5. třídy, spadají do věkového 

rozmezí 10 a 11 let. Pro jejich testování jsem zvolila čtyři motorické testy, konkrétně se 

jednalo o skok daleký z místa snožmo, leh-sed opakovaně, člunkový běh 4x10 m a běh 

po dobu 12 minut. Cíl mé práce jsem splnila, a navíc jsem pomohla učitelům tělesné 

výchovy seznámit se s tímto druhem testování, které mohou využít i v jiných třídách. 

Díky mému testování zjistili i oni, jak jsou na tom po fyzické stránce jejich žáci a 

žákyně. Dozvěděli se, v čem žáci vynikají, a naopak jaké jsou jejich nedostatky, tudíž 

v čem se mají zdokonalovat.  

Stanoveným úkolům v mé práci jsem vyhověla. Všechny výzkumné otázky byly 

zodpovězeny ve výsledkové části mé práce. Nejvyšší zdatnost předvedli žáci ze 

základní školy č. 1, následovali je žáci ze základní školy č. 3 a nejnižší úroveň zdatnosti 

ukázali žáci ze základní školy č. 2. Nejvyšší zdatnost ukázaly dívky ze základní školy č. 

3 před dívkami za základní školy č. 2 a nejnižší úroveň předvedly dívky ze základní 

školy č. 1. 

Na všech vybraných základních školách, kde jsem měla tu možnost působit, bylo 

zřetelně vidět, že převládal zájem a chuť o praktické testování jak ze strany žáků, tak i 

učitelů tělesné výchovy. Během testování mi učitelé pomáhali, právě díky nim proběhlo 

testování velice hladce. Vyšli mi maximálně vstříc. Při testování jsem měla příležitost 

sledovat přirozenou rivalitu mezi žáky, díky čemuž se žáci více snažili, aby si při 

opakovaných pokusech svůj výkon ještě vylepšili. Nechtěli se před ostatními spolužáky 

nechat zahanbit. V každé škole se našli žáci a žákyně, kteří některé testy znali, a nebylo 

to pro ně nic nového, tudíž si mohli své výsledky porovnat s dřívějšími. Ovšem pro 

mnohé to byly zcela nové zkušenosti s tímto testováním. V průběhu testování jsme měla 

možnost s dětmi hovořit a na základě toho jsem získala lepší představu o tom, jestli se 

věnují určitému sportovnímu odvětví. Řada z nich navštěvuje různé sportovní kroužky. 

Některé děti znám dokonce osobně, proto vím, jaký mají vztah ke sportu a jsem ráda, že 

je jejich postoj ke sportu kladný. 
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U žádného motorického testu jsem neměla pocit, že by s ním měli problém. Jedině snad 

u posledního testu, kterým byl obávaný běh po dobu 12 minut. Pro mnohé děti je tento 

test trochu nepříjemný, což je obvyklé, protože vytrvalost nemají děti příliš v lásce. I tak 

se tohoto testu nakonec zhostili velmi dobře.  

Moc mě potěšil fakt, že žáci by uvítali mojí další návštěvu na jejich hodinách tělesné 

výchovy, protože je testování se mnou bavilo. Učitelé tělesné výchovy sdíleli stejný 

názor. Měla jsem z toho opravdu skvělý pocit a byla jsem ráda, že jsem jim mohla takto 

ozvláštnit výuku tělesné výchovy.  

Vždy zastávám názor, že pohybová aktivita je v životě dětí velice důležitá a nemělo by 

se na ní v žádném případě zapomínat. Pohyb je přirozená činnost, která má pozitivní 

vliv na člověka. Všichni si můžou v rámci pohybu najít to své. V každé době je to více 

než potřeba. Mě osobně pohyb pokaždé pomůže dostat se do pohody. Upustit trochu 

páry, zaměstnat hlavu něčím jiným, odbourat stres a neduhy, to vše zvládám právě díky 

sportu. Snažím se předávat lásku ke sportu i svým svěřencům, které trénuji. 
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