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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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