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Příloha č. 1: Výkonnostní tabulky Unifittestu 6-60 pro věk 9 let 

 

Zdroj: Měkota a kol., 2002, s. 31 

 

Příloha č. 2: Výkonnostní tabulky Unifittestu 6-60 pro věk 10 let 

 

Zdroj: Měkota a kol., 2002, s. 32 
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Příloha č. 3: Výkonnostní tabulky Unifittestu 6-60 pro věk 11 let 

 

Zdroj: Měkota a kol., 2002, s. 33 

 

Příloha č. 4: Výkonnostní tabulky hlubokého předklonu v sedu 

 

Zdroj: Neuman, 2003, s. 82 

 

Příloha č. 5: Výkonnostní tabulky kliků 

 

Zdroj: Neuman, 2003, s. 48 
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Příloha č. 6: Popis používaných cviků 

Placka – Sed roznožný, vztyčit špičky, hluboký předklon 

Píďalka – Výchozí poloha: vzpor stojmo. Pohyb dlaněmi po malých krůčcích až do 

vzporu ležmo. Pak pohyb nohou po malých krůčcích zpět do výchozí polohy. 

Angličák – Ze stoje do dřepu, ze dřepu do vzporu ležmo a provedeme klik. Ze vzporu 

ležmo do dřepu, ze dřepu do stoje a výskok (vzpažit). Opakujeme. 

Holubička – Ze stoje předklon, vzpažit pravou, zanožit levou. 

Panák – Výchozí pozice: stoj. Výskokem do stoje rozkročného, vzpažit. Výskokem 

návrat do výchozí pozice. 

Kočičí hřbet – Výchozí pozice: vzpor klečmo. Vyhrbit, výdrž. Ruce dopředu, 

protáhnout hrudník k zemi, výdrž. 
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Příloha č. 7: Evidenční list 

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta 

M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby práce 

Evidenční list 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané 

nahlédnutím do zveřejněné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani 

nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než 

autora.  

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo 

rozmnoženiny závěrečné práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako 

s autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci tohoto 

prohlášení. 

 


