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Abstrakt
Autor: Bc. Jana Vosáhlová
Název: Vliv absence hodin tělesné výchovy na výsledky motorických testů u dětí ze základní školy.
Cíl: Cílem práce je zjistit vliv absence hodin tělesné výchovy na výsledky motorických
testů, konkrétně na výsledky testové baterie UNIFITTEST (6-60) a na volnočasovou pohybovou aktivitu dětí ze základní školy ve věku mezi 9-14 lety a tyto získané výsledky
porovnat s výsledky již dříve provedené studie, která byla uskutečněna v období, během
kterého probíhala výuka tělesné výchovy běžným způsobem.
Metody: Studie se zúčastnilo celkem 87 dětí ve věku od 9 do 14 let (47 dívek a 40
chlapců) ze ZŠ Husova 170 v Jičíně. Žáci byli testováni pomocí testové baterie
UNIFITTEST (6-60) z motorických testů (skok daleký z místa, opakované lehy-sedy,
vytrvalostní člunkový běh, člunkový běh) a somatických měření. Kvůli uzavření škol z
důvodu vážné epidemiologické situace, ale nebylo možné dokončit celou motorickou
testovací baterii. Další součástí studie pak bylo dotazníkové šetření zaměřené na volnočasovou aktivitu dítěte během období koronaviru a letních prázdnin.
Výsledky: Negativní vliv absence tělesné výchovy se projevil jen v případě některých
motorických testů → u dívek nejmladší věkové skupiny ve výsledcích vytrvalostního
člunkového běhu a člunkového běhu a u chlapců stejného věku tomu tak bylo u vytrvalostního člunkového běhu. U dalších dvou věkových skupin tzn. 11-12 let a 13-14 let
byly pozorovány horší výsledky v testovaní opakovaných lehů-sedů a to jak v případě
dívek, tak v případě chlapců. Vytrvalostní člunkový věk byl kromě nejmladší věkové
skupiny otestován pouze u nejstarší skupiny dívek. Nejmladší skupina dívek s absencí
TV dosáhla procentuálním vyjádřením 63,54% celkové priority volnočasových pohybových aktivit oproti svým vrstevnicím se standardní výukou TV - 61,38%. U chlapců
ve stejné věkové kategorii to bylo 69,27% x 74,10%. Dívky s absencí TV ve věkové kategorii 11-12 let dosáhly 60,42% priority proti svým vrstevnicím s 59,05% a u chlapců
stejné věkové kategorie bylo procentuální vyjádření 62,04% x 71,15%. U nejstarší vě-
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kové kategorie dosahují dívky bez TV 60,55% x 57,44% celkové priority volnočasových pohybových aktivit a chlapci bez TV 61,66% x 63,39%.
Závěr: Negativní vliv absence tělesné výchovy se projevil jen v případě některých
motorických testů a to v závislosti na věku a pohlaví. Při vyhodnocení celkové priority
volnočasové pohybové aktivity u dívek jsme pozorovali ve všech třech věkových kategoriích vyšší celkovou prioritu volnočasových pohybových aktivit u dívek, jež neměly
tělesnou výchovu na druhou stranu u chlapců ve všech věkových skupinách tomu bylo
přesně naopak.
Klíčová slova: COVID-19, pohybová aktivita, UNIFITTEST(6-60), hypokineze, tělesná zdatnost, obezita u dětí.
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Abstract
Author: Bc. Jana Vosáhlová
Title: The impact of the absence of physical education lessons on results of motor tests
in elementary school children
Goals: The aim of this work is to determine the effect of the absence of physical education classes on the results of motor tests, specifically on the results of the UNIFITTEST test battery (6-60) and on leisure time physical activity of primary school children
aged 9-14 and to compare the results obtained with the results of a previously performed
study which was carried out in the period during which physical education was taught in
the usual way. Methods: A total of 87 children aged 9 to 14 (47 girls and 40 boys) from
Husova 170 Elementary School in Jičín participated in the study. Pupils were tested
using the UNIFITTEST test battery (6-60) from motor tests (standing long jump, repeated sit-ups, endurance shuttle running, shuttle running) and somatic measurements.
However, due to the closure of schools as a result of the serious epidemiological
situation, it was not possible to complete the entire motor test battery. Another part of
the study was a questionnaire survey focused on the child's leisure activity during the
coronavirus and summer holidays.
Results: The negative effect of the absence of physical education was manifested only
in the case of some motor tests → endurance shuttle running and shuttle running results
for girls of the youngest age group and endurance shuttle running in boys of the same
age. For the other two age groups, i.e. in 11-12 years and 13-14 years, worse results
were observed in the testing of repeated sit-ups, for both boys and girls. Apart from the
youngest age group, the endurance shuttle age was only tested in the oldest group of girls. The youngest group of girls with the absence of PE achieved a percentage of
63,54% of the total priority of leisure time physical activities compared to their peers
with standard PE teaching - 61.38%. For boys in the same age category, it was 69,27% x
74,10%. Girls with no PE in the age group 11-12 years achieved 60,42% priority against
their peers with 59,05% and for boys of the same age category the percentage was
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62,04% x 71,15%. In the oldest age category, girls with the absence of PE achieved
60,55% x 57,44% and boys with the absence of PE 61,66% x 63,39%.
Conclusion: The negative effect of the absence of physical education was manifested
only in the case of some motor tests, depending on age and gender. When evaluating the
overall priority of leisure time physical activity for girls, we observed in all three age
categories a higher overall priority of leisure time physical activity for girls who did not
have physical education, on the other hand, for boys in all age groups it was exactly the
opposite.
Keywords: COVID-19, physical activity, UNIFITTEST (6-60), hypokinesia, physical
fitness, obesity in children
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Seznam použitých zkratek
BMI – Body Mass Index
cca – přibližně
cm – centimetr
č. – číslo
Dr. – doktor
et al. – a další
H – hypotéza
kg – kilogram
km – kilometry
m – metr
m. – musculus
m2 – metr čtverečný
min – minuta
mm – milimetr
n – počet probandů
OVOV – Odznak všestrannosti olympijských vítězů
PA – pohybová aktivita
s – sekunda
atd. – a tak dále
T1 – skok daleký z místa
T2 – opakované lehy-sedy
T3 – vytrvalostní člunkový běh
T4 – člunkový běh
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TV – tělesná výchova
tzn. – to znamená
tzv. – takzvaně
USA – Spojené státy americké
VDT – vadné držení těla
VO2 – hodnota maximálního objemu kyslíku
WHO – World health organization
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1. ÚVOD
Téma své diplomové práce s názvem „Vliv absence hodin tělesné výchovy na výsledky
motorických testů u dětí ze základní školy“ jsem si vybrala proto, že se jedná o obzvláště v dnešní době o aktuální problematiku. Dnešní doba totiž přispívá obecně k
hypokinezi a sedavému chování u dětí kvůli velkému množství času, jež děti tráví před
obrazovkami televizorů, mobilních telefonů, počítačů a dalších elektronických zařízení.
Tuto skutečnost ještě umocnilo období pandemie koronaviru, během kterého děti nechodily do školy a vzdělávaly se za pomocí online výuky. Kromě již zmíněného, standardní výuka tělesné výchovy neprobíhala zhruba 6 měsíců tzn., od března do září roku
2020, což by mohlo mít opět vliv na pohybovou aktivitu dětí, jelikož tělesná výchova
má dítě motivovat k volnočasovým pohybovým aktivitám, k rozvoji motorických
schopností a také k získávání nových motorických dovedností. V neposlední řadě také
nesmíme opomenout to, že kromě škol došlo v rámci restriktivních opatření k výraznému omezení volnočasových pohybových aktivit dětí.
V teoretické části své práce se věnuji motorickým schopnostem a motorickým
dovednostem, tělesné zdatnosti, problematice pohybového aparátu u dětí, ontogenetickému vývoji člověka, pohybové aktivitě a jejímu významu a nakonec také dopadu
protiepidemických opatření. V praktické části jsem pro otestovaní chlapců i dívek ve
třech věkových kategoriích 9-10 let/11-12/13-14 let použila motorickou testovou baterii
UNIFITTEST (6-60), která se skládá ze čtyř motorickým testů (skok daleký z místa,
opakované lehy-sedy, vytrvalostní člunkový běh, člunkový běh 4x10 metrů) a somatometrických charakteristik. Z důvodu závažné epidemiologické situace a uzavření škol
jsem stihla otestovat pouze některé z výše zmíněných částí motorické testové baterie
UNIFITTEST (6-60). Další součástí praktické části mé práce byl dotazník týkající se
priority volnočasových aktivit dětí. Odebraná data skupiny dětí s absencí hodin tělesné
výchovy byla porovnána se skupinou dětí z již dříve provedeného šetření, u kterých probíhala tělesná výchova standardním způsobem. Hlavní smysl této práce vidím v tom
zjistit, jaký vliv má absence hodin tělesné výchovy na výsledky zmíněné motorické
testové baterie a také to, jak se liší priority v účasti na volnočasových pohybových aktivitách u dětí, jež neměly po období pandemie a letních prázdnin výuku tělesné vý-
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chovy v porovnání se souborem probandů, u kterých probíhala výuka tělesné výchovy
běžným způsobem.
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA
2.1 Motorické schopnosti a motorické dovednosti
MOTORICKÉ SCHOPNOSTI
Čelikovský (1979), jež je v rámci této problematiky důležitým autorem definuje motorickou schopnost jako integraci vnitřních vlastností organismu, jež podmiňuje splnění
dané skupiny motorických úkonů a zároveň je těmito vlastnostmi podmíněna, jinak řečeno jde o souhrn vnitřně integrovaných a relativně samostatných předpokladů jedince,
které jsou třeba ke splnění daného pohybového úkonu (Čelikovský, 1979; Řepka, 2005).
Motorické schopnosti se tedy obvykle považují za schopnosti geneticky podmíněné
nebo vyvinuté relativně automatickými procesy růstu a zrání, z čehož vyplývá, že se
jedná o poměrně stabilní vlastnosti, jež jsou do značné míry praxí nemodifikovatelné
(Burton et al., 2001). Na rozvíjení motorických schopností může mít zásadní vliv aktivní pohybová činnost či naopak mohou být tyto schopnosti zabrzděny pohybovou nečinností. Motorické schopnosti můžeme rozdělit na kondiční, koordinační, dále
schopnosti hybridní – stojící mezi dvěma předešlými skupinami a na flexibilitu (pohyblivostní schopnost), jež stojí odděleně od zmíněných schopností (Měkota, 2005; Měkota, 2007; Perič, 2010).

Dělení pohybových schopností:
Vytrvalostní schopnosti: jedná se o schopnost překonávat únavu či delší dobu provádět
motorickou činnost o určité intenzitě bez únavy. Tyto schopnosti je možné rozvíjet v jakémkoliv věku (Perič, 2010; Corbin et al., 2000).
Silové schopnosti: díky silovým schopnostem je možné překonávat vnější odpor
prostřednictvím svalové kontrakce. Rozvíjení silových schopností je třeba přizpůsobit
věku dítěte z důvodu přestavby kostí během růstu dítěte (Perič, 2010; Měkota, 2007).
Schopnosti rychlostní: rychlostní schopnosti jsou spojeny s činností, která trvá krátkou
dobu (řádově několik sekund), díky nim jsme schopni překonat krátkou vzdálenost v co
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nejkratší možné době. Tyto schopnosti jsou nejvíce geneticky determinovány a závisí
také na věku jedince (Perič, 2010; Měkota, 2007).
Koordinační schopnosti: jedná se o schopnost regulování a řízení pohybu a to s ohledem na přesnost, rychlost a složitost pohybu. Jedná se o schopnosti, jež zaručují homogenitu, integraci a strukturální jednotu pohybu. K vývoji koordinačních schopností
dochází postupně, typicky je přítomný prudký nárůst pohybové koordinace u předškoláků a v mladším školním věku (Perič, 2010; Měkota, 2007; Newell, 1985).
Pohyblivost: pohyblivost je schopnost člověka provést pohyb v maximálním kloubním
rozsahu bez nepohodlí nebo bolesti. K největšímu rozvoji aktivní pohyblivosti dochází
přibližně mezi 9-13 lety věku dítěte (Perič, 2010; Měkota, 2007; Corbin et al., 2000).

MOTORICKÉ DOVEDNOSTI
Motorickou dovednost definujeme jako motorickým učením, tělesným cvičením získanou aktuální dispozici, jež nám umožňuje dobře a rychle vykonávat určité pohybové
struktury. Je důležité zmínit, že pohybová dovednost má výraznou adaptační složku na
zvláštnosti podmínek a úkolů. Na rozdíl od pohybové schopnosti je motorická
dovednost dispozice mající aktuální charakter, zatímco pohybová schopnost je dispozice
trvalejšího charakteru. Pohybové dovednosti jsou v porovnání s motorickými schopnostmi specifické tzn., že osvojením jedné činnosti jen nepatrně ovlivníme i další činnosti.
Pro dovednosti je také typické, že mohou kolísat ze dne na den a dají nám tak informaci
o aktuálních předpokladech v daném okamžiku, z čehož vyplývá, že jsou časové méně
stálé než schopnosti. Předpokládá se, že zvládnutí základních motorických dovedností
přispívá u dětí nejen k tělesnému, kognitivnímu a sociálnímu rozvoji dětí, ale je také považováno za základ aktivního životního stylu (Lubans, 2005; Čelikovský, 1976). V neposlední řadě je důležité zmínit, že se na motorických dovednostech projevuje prostředí
a to jak v tom smyslu, že dovednosti byly motorickým učením vytvořeny, tak i ve smyslu jejich velkého kolísání z důvodu nevýrazných změn prostředí (Čelikovský, 1976).
Vliv prostředí potvrzuje i Lubans (2010), který říká, že pokud děti během svého vývoje
nedostávají odpovídající pokyny a nemají možnost dostatečné praxe v oblasti moto-
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rických dovedností mohou vykazovat zpoždění ve vývoji hrubé motoriky (Lubans,
2010).

Dělení pohybových dovedností
Dle Burtona et al. (2001) se dovednosti vyvíjí v dětství základní pohybové vzorce, jež
můžeme definovat jako obecné dovednosti, které se následně upravují podle kontextu a
typu sportu na dovednosti sportovní. Do sportovních dovedností patří dovednosti lokomotorické/pohybové, manuální/manipulativní a dovednosti rovnovážné (Burton et al.,
2001; Cleland et al., 1993).

Perič (2010) rozlišuje:
Primární dovednosti → učení těchto dovedností je dáno přirozeným vývojem jedince,
jde o bazální pohyby mezi které řadíme chůzi, běh či skoky.
Pohybové dovednosti → příkladem pohybových dovedností je bruslení pro atleta z čehož vyplývá, že nesouvisí se zaměřením sportovce a nejsou složkou přirozeného vývoje.
Dovednosti sportovní → jedná se speciální druh motorických dovedností, kterým jejich
kvalitativní a kvantitativní charakteristiky dávají výkonnostní ráz, tyto dovednosti používáme během sportovního výkonu v daném sportovním zaměření.

Dále je možné motorické dovednosti rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvoří
dovednosti základní a druhá skupina je tvořena dovednostmi rekreačními či speciálními.
Základní dovednosti zahrnují sezení, chůzi, běh, chůzi či lezení po schodech, zvedání
předmětů, používání šálků, nožů a vidliček, nalévání nápojů, oblékání, držení a používání tužek, per, nůžek atd.. Základní dovednosti se obvykle dále dělí na hrubou motoriku a jemnou motoriku.
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Mezi rekreační dovednosti patří přeskakování, házení, chytání, údery a kopání do míče,
jízda na tříkolce nebo na kole, plavání, lyžování a všechny další sportovní aktivity, hra
na hudební nástroj či hraní počítačových her (Sacks et al., 2003).

2.1.2 Motorické testy
Dle Měkoty (1983) motorickým testem rozumíme vědecky podloženou zkoušku, která
má za cíl dosáhnout kvantitativního výsledku. Jako testování označujeme samotné
provedení zkoušky – ve smyslu procedury a také přiřazování čísel, které jsme nazvali
měřením. Pro tělovýchovnou praxi jsou nejdůležitější testy motorických schopností a
testy motorických dovedností, které jsou využívány ke kontrole jednak pohybového rozvoje, fyzické zdatnosti či trénovanosti ať už sportovců, žáků tak i nemocných či starších
osob. Za pomoci motorických testů můžeme určit úroveň pohybových předpokladů. Základními vlastnostmi motorických testů musí být validita, reliabilita, objektivita a hospodárnost. Rozeznáváme testy standardizované a testy nestandardizované - mající nám
poskytnout pouze informativní poznatky (Kompán et al., 2010; Měkota, 1983).

2.1.3 Motorické testové baterie
Testové baterie se skládají z minimálně dvou samostatných motorických testů a všechny
testy, jež jsou v baterii obsaženy by měly být standardizované a jejich jednotlivé výsledky se následně skládají do výsledku celkového tzv. skóre baterie. Dělíme je na baterie homogenní, které mají vyšší reliabilitu a testujeme v nich, jak již z názvu vyplývá
stejnou motorickou schopnost, naproti tomu testové baterie heterogenní se skládají z
různých motorických testů, využíváme je k otestování vyššího počtu motorických
schopností a vykazují vyšší validitu. Za pomocí baterie motorických testů hodnotíme
úroveň tělesné zdatnosti a je tak možné sledovat změny motoriky testovaných a vy-
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hodnocovat účinek realizovaných pohybových programů (Kompán et al., 2010; Měkota,
1983).

Rubín et al. (2014) uvádí, že za účelem zjištění úrovně tělesné zdatnosti u dětí školního
věku je možné v současnosti na území České republiky použít některou z pěti
dostupných standardizovaných systémů, kterými jsou EUROFIT, FITNESSGRAM, INDARES, OVOV a UNIFITTEST.

UNIFITTEST(6-60)
Pomocí této baterie můžeme provádět testování i v terénních podmínkách a je možné
testovat osoby ve věku od 6 až do 60 let. Z těchto zmíněných důvodů je vhodné její využití i v rámci tělesné výchovy. Skládá se jednak ze čtyř motorických testů, kterými
jsou: I. skok daleký z místa, II. opakované leh-sedy, III. a) běh po dobu 12 minut, III. b)
vytrvalostní člunkový běh, III. c) chůze na vzdálenost 2 km. Čtvrtým testem je test výběrový → člunkový běh 4x10 m (6-14 let), shyby (chlapci), výdrž ve shybu (děvčata
15-25/30 let), hluboký předklon vsedě (25/30-60 let), plus tato baterie obsahuje somatická měření – měříme výšku, váhu a také podkožní tuk za pomoci kaliperu. (Měkota,
1995; Vrbas, 2006).

MOBAK
Testová baterie MOBAK vznikla ve Švýcarsku a jejími hlavními autory jsou Dr. Christiana Herrmann a Dr. Harald Seelig (Herrmann et al., 2015). Jde o testovou baterii, která
posuzuje pohybové dovednosti dětí ve věku od 6 do 11 let a v současné době na ni kooperuje 16 evropských zemí včetně České republiky - konkrétně Katedra tělesné výchovy ke zdraví na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Jednotlivé testy
jsou sestaveny dle předpokladu, jaké pohybové dovednosti by měly být pro dítě v
daném věku zvládnutelné – je přiměřená k věku a k pohlaví dítěte. Jelikož je tato baterie
všestranná, tak s ní můžeme hodnotit dovednosti pro nejrůznější sporty. Z důvodu rychlého vývoje motorických dovedností dětí má tato popisovaná baterie tři varianty: MO-
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BAK 1 pro děti ve věku 6-7 let tzn. pro žáky 1. třídy ZŠ, MOBAK 3 pro děti ve věku 89 let tzn. pro žáky 3. třídy a MOBAK 5 pro děti ve věku 10-11 let tzn. Pro žáky 5. třídy
ZŠ. MOBAK je validní testová baterie, kterou můžeme použít v rámci hodin tělesné výchovy (Herrmann et al., 2015; Brenkusová, 2019; Koudelová, 2017).

EUROFIT
EUROFIT celým názvem European motor fitness batery je heterogenní testová baterie
vytvořena v roce 1982 (Adam et al., 1987). Tato baterie je používaná napříč evropskými
státy a z tohoto důvodu můžeme porovnávat výsledky mezi různými zeměmi. Byl vytvořen Výborem pro rozvoj sportu Rady Evropy za účelem získání porovnatelných výsledků z různých evropských zemí. Testovací systém má sekci pro mládež a pro dospělé. V baterii jsou obsažena jednak somatická měření a také devět motorických testů, kterými testujeme například celkovou rovnováhu, ohebnost, explozivní sílu, funkční sílu či
statickou sílu a najdeme v něm tedy zastoupeny jak výkonnostně, tak zdravotně orientované položky, které mají mezi sebou nízké vzájemné vztahy. Jeho nevýhodou pro
testování ve školní praxi jsou určité praktické problémy, jako například vysoké požadavky na časové a materiální podmínky, přítomnost pouze normativně vztažených standardů či špatná dostupnost testového materiálu (Čelikovský, 1990; Adam et al., 1987).

FITNESSGRAM
Jde o testovou baterii, jež byla vyvinuta a je používána v Americe a představuje důležitou inovaci v oblasti tělesné výchovy. První verze toho testovacího manuálu byla publikována v roce 1982 a současná desátá nejnovější verze byla publikována v roce 2013
(Meredith et al., 2010). Jedná se baterii, která je komplexně zaměřená na testování
zdravotně orientované zdatnosti. Mezi komponenty tělesné zdatnosti, jež jsou testovány
patří: tělesné složení, aerobní zdatnost, svalová síla a vytrvalost a také flexibilita.
FITNESSGRAM se tedy věnuje poskytnutí co nejlepšího hodnocení fyzické zdatnosti,
propagaci tělesné aktivity a také přináší zpětnou vazbu pro studenty, učitele a také pro
rodiče studentů. V neposlední řadě má tento testovací systém za úkol povzbudit celo19

životní fyzickou aktivitu a celoživotní zdraví, které souvisí s fyzickou zdatností. Pro využití této testovací baterie v rámci hodin tělesné výchovy je nevýhodná její poměrně vysoká pořizovací cena plus také to, že testový manuál je nedostupný v českém překladu
(Meredith et al., 2010; Plowman et al., 2006; Rubín et al., 2014).

INDARES
Vývoj tohoto systému se uskutečňuje ve spolupráci Fakulty tělesné kultury Univerzity
Palackého v Oloumouci s Centrem kinantropologického výzkumu. Testovací systém INDARES se skládá z několika modulů a to z: testové baterie, která obsahuje jedenáct
motorických testů a somatických měření pro sebehodnocení tělesné zdatnosti; dalším
modulem jsou dotazníky, které se vztahují k pohybové aktivitě, dále obsahuje rozbor
pohybové aktivity jedince a analýzu uskutečněných denních kroků. Tento systém je
možné použít ve školní tělesné výchově, pouze však u vyšších ročníků středních škol či
za účelem osobního zhodnocení tělesné zdatnosti v rodinném prostředí (Rubín et al.,
2014).

OVOV
Celý název tohoto projektu je Odznak všestrannosti olympijských vítězů a má za cíl
zvýšit pohybovou aktivitu žáků základních škol a zároveň se snaží podpořit jejich potencionální sportovní kariéru. Tento projekt je rozdělen na soutěž družstev a jednotlivců.
Testování zdatnosti probíhá dle soutěžního manuálu a je rozděleno na disciplíny
plavecké, herní gymnnastické a atletické a na testy síly – dynamické a výbušné. Podle
bodovacích tabulek je stanoveno bodování výsledků a pokud účastník dosáhne určitého
počtu bodů v dané kategorii, tak získá jednou do roka určitou úroveň odznaku – je
možné získat odznak bronzový, stříbrný, zlatý či diamantový (OVOV, 2013).
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2.2 Tělesná zdatnost
Novotná et al. (2006) definuje tělesnou zdatnost jako výsledek dlouhodobého procesu
postupné adaptace organismu na pohybové činnosti. Jedná se o nezbytný předpoklad
sloužící pro účelné fungování lidského organismu a jde o dlouhodobé potupné přizpůsobování se pohybovému tréninku, jež probíhá dle fyziologických zákonitostí. Zdatnost
také určuje schopnost organismu odolávat vůči vnějšímu stresu. Zdatnost závisí na
několika aspektech, mezi něž patří schopnost organismu vydat energii aerobně či anaerobně, také je závislá na síle a technice pohybu, na funkci centrální nervové soustavy a
na psychických činitelích - zejména motivaci (Máček, 1972). Fyzickou zdatnost lze považovat za integrovanou míru většiny tělesných funkcí a to konkrétně funkcích muskuloskeletálních,

kardiorespiračních,

hematocirkulačních,

psychoneurologických

a

endokrinně-metabolických (Ortega et al., 2008). Buncová (2005) označuje tělesnou
zdatnost jako nejdůležitější součást wellness životního stylu a definuje ji jako schopnost
provádět každodenní úkoly svižně bez přílišné námahy, s dostatkem energie a s dostatečnou rezervou pro spokojené prožívaní volného času a zvládání nepředvídatelných
událostí.
Fyzickou zdatnost můžeme rozdělit do dvou kategorií/typů a to na fyzickou zdatnost
související s výkonem neboli výkonnostně orientovanou zdatnost. Druhým typem
zdatnosti je pak zdatnost související se zdravím – zdravotně orientovaná zdatnost (Roy
et al., 2010; Novotná et al., 2006)

2.2.1 Výkonnostně/dovednostně orientovaná zdatnost
Jedná se o zdatnost, která podmiňuje daný pohybový výkon, jež je výsledkem sportovního tréninku, avšak se zdravím má souvislost pouze nepřímou (Novotná et al.,
2006; Corbin et al., 2000). Do výkonnostně orientované zdatnosti řadíme složky, jež
mají vliv na výkon, ale nemají přímý účinek na zdraví. Jejími součástmi je hbitost,
rovnováha, koordinace, rychlost a reakční doba (Blahušová, 2005).
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Rozvoj jednotlivých složek výkonnostně orientované zdatnosti
Rozvoj hbitosti
Hbitost můžeme definovat jako schopnost rychlého pohybu celého těla, jež zahrnuje
změnu směru nebo rychlosti v reakci na daný podnět. Klíčovými součástmi hbitosti jsou
pak vjemové a rozhodovací schopnosti jedince. Pro podporu rozvoje rychlosti během
dětství je důležitá kombinace silového a plyometrického tréninku (Lloyd et al., 2013).
Hbitost se obvykle testuje pomocí člunkového běhu nebo tzv. cik-cak běhu a to nejčastěji za účelem jejího sceeningu mezi sportovními týmy (Corbin et al., 2000).
Rozvoj rovnováhy
Rovnovážné schopnosti jsou závislé na činnostech mechanismů vestibulárního ústrojí,
dále závisí na zrakové kontrole, psychickém stavu jedince a úrovní jeho nervosvalové
koordinace a v neposlední řadě okolními podmínkami. Obecně rozlišujeme dva typy
rovnováhy a to rovnováhu statickou a dynamickou (Halková et al., 2009; Corbin et al.,
2000). Tréninkem rovnovážných cvičení můžeme v pozitivním slova smyslu ovlivnit
úroveň koncentrace pozornosti. Rovnovážné schopnosti můžeme podporovat a rozvíjet
rovnovážnými cvičeními aplikovanými ve stoji, vsedě, vleže i v pohybu. Příkladem takovýchto cvičení může být nácvik pevného stoje na jedné noze, skákání, různé druhy
přemísťování, zvedání, nošení předmětů a manipulaci s předměty (Halková et al., 2009).
Rozvoj koordinace
Koordinační schopnosti lze definovat jako zobecněné a relativně upevněné kvality řídícího a regulačního procesu pohybu, jež jsou základem motorického jednání s vysokými
požadavky koordinace (Nikodým, 2009). Tato složka fyzické zdatnosti souvisí s používáním smyslů a částí těla během plynulého a přesného plnění motorických úkolů (Corbin et al., 2000). Zvýšená pohybová aktivita vede ke zlepšení koordinace, přičemž
větších změn v rámci koordinačních schopností je možné dosáhnout jen systematickým
koordinačně-motorickým vzděláváním s frekvencí alespoň 3x týdně. Při rozvoji koordinačních schopností je třeba rozvíjet percepci a to od hrubé k jemné rozlišovací
schopnosti, dále ztěžovat provedení daného úkonu a také zvyšovat kvalitu a rozsah pohybu (Nikodým, 2009).
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Rozvoj rychlosti a reakční doby
Reakční rychlostní schopnost (reakční dobu) můžeme definovat jako schopnost rychle,
smysluplně zahájit a provést krátkodobou motorickou činnost celého těla, jež je reakcí
na více nebo méně komplikované signály nebo na předchozí motorické činnosti.
Reakční dobu je považována za dobré měřítko sloužící k posouzení schopnosti kognitivního systému zpracovávat informace (Reigal et al., 2019). Rychlostní schopnost (realizační rychlostní schopnost) je schopností, jež vyjadřuje takovou motorickou činnost,
při které není maximální výkon omezen únavou (Havel et al., 2010). Pro rozvoj rychlostních schopností je vhodné používat širší okruh cvičení, jež jsou založená na pohybech cyklických i acyklických a vyžadují rychlou reakci například: pohybové a sportovní hry, odrazová a skokanská cvičení, vrhy a hody, atletická běžecká cvičení, překážkové dráhy, starty z různých poloh či štafety. Je také vhodné zatěžovat širší spektrum
svalových skupin a bez ohledu na specializaci jednice podporovat všechny druhy rychlostních schopností (Dovalil, 2009).

2.2.2 Zdravotně orientovaná zdatnost
Jak už z názvu vyplývá, tak se jedná o zdatnost, jež má vliv na náš zdravotní stav či se
vztahuje k dobrému zdravotnímu stavu. Mezi složky zdravotně orientované zdatnosti
patří tělesné složení, svalová síla spolu se svalovou vytrvalostí, pohyblivost (flexibilita)
a v neposlední řadě aerobní neboli kardiorespirační vytrvalost/kardiovaskulární zdatnost
(Novotná et al., 2006; Blahušová, 2005; Corbin et al., 2000). Tyto zmíněné složky
zdravotně orientované zdatnosti je možné ovlivnit fyzickou aktivitou (Blahušová,
2005). Vlivem těchto zmíněných složek dochází například ke snížení únavy, ke zvýšení
vytrvalosti, k redukci určitých typů onkologických onemocnění a diabetes mellitus 2.
typu, ke zlepšení imunitní odpovědi, prevenci osteoporózy a k pozitivnímu vlivu na
kvalitu spánku (Novotná et el., 2006; Blahušová, 2005).
Rozvoj jednotlivých složek zdravotně orientované zdatnosti
Rozvoj flexibility
Flexibilita je definována jako dosažení optimálního rozsahu pohybu v kloubu za pomoci
vnějších či vnitřních sil. Flexibilita se týká vnitřních vlastností tělesných tkání, které ur-
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čují maximální rozsah pohybu kloubu, aniž by došlo ke zranění (Nuzzo, 2019; Lehnert
et al., 2010). Díky tréninku flexibility ke zlepšení a ekonomizaci energetického potenciálu, k urychlení motorického učení, k redukci svalových poranění, k udržení svalové
rovnováhy a ke zlepšení držení těla. Pro ovlivnění flexibility je vhodné uplatňovat kombinaci cvičení uvolňovacích, protahovacích a posilovacích. Zastoupení těchto cvičení je
nutné individuálně přizpůsobit konstituci jedince a jeho dispozicím k hyper- či k hypomobilitě (Lehnert et al., 2010).

Rozvoj kardiorespirační vytrvalosti
Kardiorespirační vytrvalost je považována za klíčovou komponentu zdravotně orientované zdatnosti. Nízká hladina kardiorespirační vytrvalosti zvyšuje riziko úmrtí na srdeční či onkologická onemocnění (Okley et al., 2001). Díky kardiorespirační vytrvalosti
je organismus schopen dodávat základní živiny (zejména kyslík) ke svalům vykonávajícím práci. Kardiorespirační vytrvalost sehrává důležitou roli během odolávání únavě.
Pro rozvoj či zlepšení kardiorespirační vytrvalosti je vhodné aerobní cvičení, které pomáhá koordinovat systém srdeční, plicní a krevní a dodávat tak potřebný kyslík pracujícím tkáním (Blahušová, 2005). Dle Miklánkové (2005) by se měla pohybovat u dětí
mladšího školního věku intenzita zatížení aerobního tréninku v rozmezí 130 – 170 tepů
za minutu, což odpovídá cca 75% maxima srdeční frekvence. Za účelem zvýšení aerobní zdatnosti by mělo cvičení trvat alespoň 30 minut s frekvencí 3 – 5x týdně. K pohybovým aktivitám vhodným pro děti mladšího školního věku patří aerobik, překážkové
dráhy či vhodně zvolené pohybové hry (Miklánková, 2005). Suchomel (2006) uvádí
jako nejvhodnější aktivity sloužící pro rozvoj aerobní zdatnosti běh, chůzi, plavání, jízdu na kole, běh na lyžích či veslování. V těchto zmíněných pohybových aktivitách se
používají metody nepřerušovaného zatížení s cyklickým charakterem (Suchomel, 2006).

Rozvoj svalové síly a svalové vytrvalosti
Svalová síla souvisí se schopností svalu vyvinout sílu naproti tomu svalová vytrvalost
souvisí se schopností svalu pokračovat ve výkonu bez známek únavy (Corbin et al.,
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2000). Za účelem rozvoje svalové síly a vytrvalosti slouží posilovací cvičení, jež se vyznačují zvýšeným odporem. Cílem rozvoje svalové síly a svalové vytrvalosti je primárně zvětšení funkční zdatnosti svalů, působí ale také při prevenci svalové atrofie,
zvyšují klidový svalový tonus, zlepšují intramuskulární intermuskulární koordinaci,
zvyšují kostní pevnost, zlepšují stabilitu a pevnost kloubů a také ovlivňují držení těla.
Posilovací cvičení se nejčastěji dělí na základní a speciální cvičení či na cvičení s překonáváním hmotnosti vlastního těla a na cvičení s vnějším odporem. U dětí je za účelem
rozvoje vytrvalostní síly počet sérií každého cviku 1 až 3, počet opakování cviku 10 až
15 s optimální frekvencí cvičebních jednotek 2 až 3x týdně . U dětí v prepubescenci se z
důvodu vývoje kostí doporučuje mírné posilování s překonáváním hmotnosti vlastního
těla (Suchomel, 2006).

Ovlivnění tělesného složení
Složení těla je definováno jako poměr mezi tělesným tukem a základní tělesnou
hmotou. V lidském těla má tuk funkci zásobní látky a pokud odečteme jeho hmotnost od
celkové hmotnosti těla, tak dostaneme základní tělesnou hmotu, jež tvoří kosti, svaly,
orgány a tekutiny (Blahušová, 2005). Tato zdravotní složka fyzické zdatnosti tedy souvisí s relativním množstvím svalů, tuku, kostí a dalších životně důležitých součástí těla
(Corbin et al., 2000). Na aktuální tělesné složení jedince mají vliv tři aspekty, jimiž
jsou: genetické dispozice, dietní režim a režim pohybový. Nejčastěji používanou metodou pro stanovení nadváhy či obezity je stanovení BMI, které se s modifikovanými
standardy využívá i u dětí. Pomocí BMI ovšem není možné stanovit tělesné složení jedince a proto je k těmto účelům používáno měření tloušťky kožních řas a také metoda
celotělová bioimpedance. Bazálním úkolem intervence za účelem ovlivnění nadváhy či
obezity u dětí je zvýšení energetického výdeje, zvýšení množství pohybových aktivit při
zachování nebo snížení příjmu energie (Mužík, 2008).
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2.3 Problematika pohybového aparátu u dětí
2.3.1 Páteř
Postnatální vývoj páteře
Páteř by měla mít v sagitální rovině přirozená fyziologická zakřivení - fyziologické
lordózy a kyfózy, které posléze axialnímu skeletu během pohybu poskytují pružnost.
Během intrauterního vývoje se nachází celá páteř z důvodu uložení plodu v děloze v postavení kyfotickém. První lordóza vzniká na konci 6. týdne, z důvodu zvedání hlavičky
dítěte v oblasti krční páteře. Na první lordózu má vliv činnost šíjového svalstva. Druhá
lordóza vzniká po období 3. měsíce postnatálního vývoje dítěte tzv. pasením hříbátek,
během kterého dítě za pomocí horních končetin zvedá trup a poté od 8.-10. měsíce následuje vertikalizace dítěte. Druhá tzn. Bederní lordóza vzniká činností hlubokého zádového svalstva. Na vzniku lordóz má podíl i váha břišních a krčních orgánů, jež působí
tahem za páteř ve směru dopředu a dolů. Poté dítě leze po čtyřech a následně je schopné
i bipedální chůze, přičemž dochází k posílení svalů a tvorbě koordinačních schopností.
Okolo šestého roku se fixuje celkové držení těla dítěte a také s tím související postavení
páteře. Mezi 15. a 19. rokem by měl být ukončen kompletní růst a vývoj páteře (Čihák,
2011; Repko, 2017).

Páteř a její vady
Páteř dítěte je hlavní součástí jeho pohybového aparátu a během růstu dochází k jejímu
přirozenému vývoji. Mezi nejčastější příčiny vadného držení těla řadíme nedostatečnou
pohybovou aktivitu, dětskou obezitu či jednostranné přetěžování páteře vrcholovým
sportem (Repko, 2017). Kolář (2002) uvádí jako jednu z hlavních příčin vadného držení
těla poruchu zapojení svalů v průběhu posturálního vývoje a považuje poruchu posturálního vývoje za významný etipatogenetický faktor u řady pohybových poruch v
dospělosti. I některé zahraniční studie potvrzují, že vadné držení těla v dospělosti je formováno už od dětského věku (Yang et al., 2020).
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Repko (2017) řadí k nejčastějším vadám páteře u dětí: vadné držení těla, hrudní
hyperkyfózu a skoliózu. Zásadním problémem je, že v běžné klinické praxi je občas
složité rozlišit, zda se jedná o jednoduchou neproblematickou vadu páteře či je postižení
závažnějšího charakteru. Podstatné je, abychom odlišili prosté vadné držení těla od skutečné deformity páteře. Primárně je nejdůležitější zjistit, zda se jedná o vadu nestrukturální, která pro dětského pacienta nepředstavuje větší riziko závažných důsledků v
dospělosti a v rámci svých kompetencí je může řešit fyzioterapeut, pediatr či ambulantní
lékař. Problematické jsou však strukturální vady páteře, jimiž se musí zaobírat klinický
ortoped či více specialistů najednou a velmi často je nutné jejich operační řešení.

VADNÉ DRŽENÍ TĚLA (VDT)
Pokud budeme mluvit o vadném držení těla, bylo by vhodné si nejprve definovat situaci, ve které je držení těla fyziologické tj. správné držení těla. Správné držení těla je takové držení, během kterého je účinek gravitace naprosto kompenzován vnitřními silami
a zároveň není možné zjistit žádné známky oslabení nebo funkčního selhání některé ze
složek podpůrně pohybového systému. Správné držení těla charakterizuje vzpřímený
stoj, symetrický rozvoj svalstva, krční lordóza, hrudní kyfóza a bederní lordóza jsou přirozeně zakřiveny a svalový tonus je rovněž přirozený (Šeráková, 2006). U vadného držení těla jsou klouby v tzv. decentrovaném postavení, během kterého se funkce svalů,
jež by měla toto postavení zajišťovat nachází v nerovnováze. Klouby by tedy za
správných okolností měly být funkčně centrované, což znamená, že kloub je v takovém
postavení, které umožní jeho optimální statické zatížení a v dané poloze pak dochází k
maximálnímu rozložení tlaku na kloubních plochách. U osob s vadným držením těla
není podmínka funkční centrace splněna a nacházíme i u nich zároveň svalovou
dysbalanci (Kolář, 2002). Yang et al. (2000) definuje nesprávné držení těla jako abnormální stav, při němž tělo nemůže udržovat stabilní stav a normální funkci tkání a orgánů. Kratěnová et al. (2005) uvádí, že pokud je prvotním projevem vadného držení těla
jen změna reliéfu, avšak subjektivní obtíže jakými je kupříkladu bolest pacient neuvádí,
tak pak jeho stavu není věnována dostatečná pozornost. Vadné držení těla nám může na-
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povědět, jakým způsobem dítě zachází se svým životem, potažmo tedy se svou vlastní
osobou během různých životních etap a událostí (Šeráková, 2006). Pokud je diagnostikováno závažné nesprávné držení těla u dětí a dospívajících, může tak být spojeno s
progresí adolescentní idiopatické skoliózy. Bylo také prokázáno, že neléčené vadné držení těla přímo souvisí se snížením kardiorespiračních funkcí, dále také se snížením
vitální kapacity plic s bolestmi dolní části zad a dokonce může VDT způsobovat i posunutí vnitřních orgánů (Yang et al., 2020).
Mezi nejčastější typy vadného držení řadíme tzv. držení pasivní/chabé, pro které je
typická schoulená postava, hlava je svěšena a vtažena mezi rameny, záda jsou kulatá a
svalový aparát je ochablý (Šeráková, 2006; Hošková, 2007).
Mezi typické posturální vady patří:
kyfotické držení těla – z důvodu insuficience vzpřimovačů trupu a dolních fixátorů lopatek dochází k nadměrnému vyklenutí tzn. extrémnějšímu zakřivení páteře směrem
dorzálnímu. Naopak pozorujeme hyperaktivitu svalů v oblasti trupu. Při kyfotickém držení tedy dojde ke zkrácení prsních svalů a k ochabnutí dolních fixátorů lopatek, jež
jsou právě jejich antagonisty a jejich aktivita je tak utlumena (Šeráková, 2006; Hošková,
2007; Rai et al., 2013).
plochá záda – plochá záda častěji nacházíme u vyšších jedinců. Dochází k tomu, že fyziologické křivky na páteře nedosahují dostatečného zakřivení.
skoliotické držení – jedná se o vybočení páteře, jež je však možno vyrovnat za pomoci
svalového napětí (Šeráková, 2006; Hošková, 2007).
bederní hyperlordózy – jedná se o přílišné prohnutí páteře v bederní oblasti. Přítomné
jsou svalové dysbalance v křížové oblasti, v níž pozorujeme zkrácené flexory kyčelního
kloubu a svaly zádové a naproti tomu ochablé břišní a hýžďové svalstvo (Šeráková,
2006; Hošková, 2007). Bederní hyperlordóza může být způsobena také obezitou, při
zvýšená hmotnosti právě v oblasti břicha je tažena bederní páteř dopředu (Rai et al.,
2013).
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Repko (2017) upozorňuje na to, že pokud není svalová dysbalance, která byla původně
na úrovni funkční poruchy dlouhodobě řešena, může potažmo v dospělosti přejít v
onemocnění strukturální – v degenerativní změny. Kratěnová at el. (2005) ve své studii
zjišťovala výskyt vadného držení těla u reprezentativního vzorku 3250 ve věku 7,11 a
15 let na území České republiky a celkově bylo vadné držení těla diagnostikovánu u
38,5% z vyšetřených probandů. Přičemž u sedmiletých dětí bylo zjištěno vadné držení
těla ve 33% a u jedenáctiletých dětí tomu tak bylo již u 41% testovaných tohoto věku. V
Číně byla provedena studie na velkém vzorku probandů konkrétně na celkem 595 057
dětí a dospívajících byla zjištěna celková prevalence VDT u 65,3% z nich, přičemž
dívky měly vyšší prevalenci VDT než chlapci (Yang et al., 2020).

Diagnostika vadného držení těla
Nejvyužívanějšími testy pro hodnocení vadného držení těla v terénu jsou: test držení
těla podle Mathiasse, jež je aplikovatelný u dětí od čtyř let věku, Adamsův test, test držení těla dle metody Jaroše a Lomíčka, hodnocení postavy trojitým testem Bankrofové,
posuzování správného držení těla Cramtonovými testy, testování svalových dysbalancí
svalovým testem dle Jandy a dle Lewita, vážení na dvou vahách či hodnocení držení
těla dle Kleina, Thomase a Mayera. Všechny tyto výše zmíněné testy jsou subjektivní a
má na ně tedy vliv hodnocení examinátora. Naproti tomu laboratorní metody jsou o poznání přesnější, avšak v terénu víceméně nepoužitelné, jelikož jsou k nim potřeba laboratorní přístroje a k jejich obsluze vyškolený odborný personál (Šeráková, 2006). Příkladem takové laboratorní metody je rasterografie, jež má dobrou validitu a reliabilitu
(Tabard-Fougére et al., 2017). Pokud u pacienta odhalíme prosté vadné držení těla, tak
je doporučena spolupráce terénního pediatra a fyzioterapeuta (Repko, 2017).

Terapie vadného držení těla
Pohyb je nenahraditelnou součástí života dětí. Nejvíce přirozenou pohybovou aktivitou
pro děti je chůze. Sporty, které jsou vhodné pro děti s vadným držením těla jsou například plavání, kalanetika, jóga či rekreační běh na lyžích. Mezi nevhodné sporty
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naopak řadíme aerobic, tenis, squash či běh (Hnízdil et al., 2005). Při odstraňování
svalových dysbalancí, jež pozorujeme u dětí s VDT je vhodné využít jak léčebných, tak
preventivních účinků strečinku, který je však nutné provádět pravidelně. Novým trendem cvičení je takzvaný core trénink, při němž dochází ke zpevňování tělesného jádra,
což se následně může projevovat zvýšením účinnosti a výkonosti celého pohybového
aparátu. Díky core tréniku dochází také k redukci rizika poranění a je možné při něm
využít pomůcek jako jsou overbally, balanční desky či gymnastické míče. To, že bude
toto cvičení účinné je podmíněno správným soustředěním se na respirační funkce. Za
účelem nápravy svalových dysbalancí se využívá kompenzačních, protahovacích, posilovacích a také relaxačních a dechových cvičení (Šeráková, 2006). Ludwig et al. (2016)
považuje za důležitou složku terapie VDT senzomotorický trénink, během něhož trénujeme rovnováhu na balančních plošinách. Díky němu dochází k reflexnímu zvýšení
aktivace hlubokých posturálních svalů.

2.3.2 Noha
Postnatální vývoj nohy
Během prvního roku života se nachází zadní část nohy v lehké varozitě a většinou je
ještě supinováno přednoží. Asi do 3 let věku života je štěrbina hlezenního kloubu orientována ve frontální rovině výrazně šikmo. Při vertikalizaci z důvodu zatížení vznikají
síly, jež i při malém oslabení podpůrného vazivového aparátu vzniká následkem této
situace poklesnutí zadní části nohy do valgozity. V průběhu dalšího fyziologického růstu cca do 6 let věku, dochází k tomu, že se osa hlezenního kloubu dostává do skoro horizontálního průběhu, což podporuje stabilizaci podpůrného systému nohy. Do šesti let
věku dítěte je dokončena pronace krčku talu a přednoží (Vařeka et al., 2009).

Noha a její vady
Tvar chodidla závisí na normálním tvaru tarzálních kostí, na jejich fyziologické artikulaci a vazivové podpoře mezi těmito tarzálními kostmi, dále ho ovlivňuje fyziolo-
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gická neuromuskulární funkce a v neposlední řadě normální rozložení hmotnosti → tyto
zmíněné aspekty nám vytváří normálně tvarovanou a vyrovnanou nohu (Smith, 1990).
Klenba nožní má tři oporné body konkrétně je to palcový metatars, malíkový metatars a
pata, jež rozdělují klenbu na podélnou a příčnou. Noha má dvě významné funkce a to
funkci statickou a dynamickou. Funkce statická nám pomáhá udržovat stabilitu těla v
prostoru, dále nese tíhu celého těla a je oporou vzpřímeného stoje. Naproti tomu dynamickou funkcí je umožnění lokomoce, tlumení nárazů a přizpůsobení se tvaru podložky
(Lewitová et al., 2017).
Fixsen (1998) řadí mezi nejčastější vady nohy, jež pozorujeme u dětí: plochou nohu,
tarzální koalici (peroneální spastickou plochou nohu, hallux valgus, kongenitální vertikální talus/kongenitální kanvexní pes valgus a překrývající se či křivé prsty na nohou.
V další části práce se budu věnovat problematice ploché nohy – pes planus.

PES PLANUS
Dle Lewitové et al. (2017) vzniká plochá noha z důvodu nepoměru mezi zatížením
nohou a pevnosti svalů, vazů nebo deformitou kostí. Jsou známy dva typy ploché nohy a
to pes transverzoplanus, pro kterou je typické rozšíření přední části nohy z důvodu
poklesu či ztráty příčné klenby a pes planovalgus, pro něž je charakteristické snížení či
vymizení podélné klenby (Lewitová et al., 2017). Bylo také prokázáno, že u dětí trpících nadváhou či obezitou dochází k ovlivnění struktury chodidla a tím ke snížení nožní
klenby (Mickle et al., 2012). Co se týče problematiky dětských nohou, tak platí obecně
několik důležitých zásad: tvarové odchylky nohou jsou často přechodné a během růstu
se opraví, plochá noha popisuje deformitu, ale nemusí jít nutně o diagnózu a je třeba
také brát v potaz, že symptomy na chodidlech mohou naznačovat proximálnější poruchu
(Smith, 1990). Adamec (2005) uvádí, že u většiny dětských plochonoží dojde s růstem a
vyzrávání skeletu ke spontánní úpravě.
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Příčiny vzniku ploché nohy (Adamec, 2005)
1. Vrozená plochá noha
I. Vrozený strmý talus
II. Koalice tarzálních kostí
2. Plochá noha získaná
I. Chabost vaziva
- dětská flexibilní plochá noha
- součást syndromů (Downův syndrom)
II. Svalová slabost nebo dysbalance
- dětská mozková obrna (DMO)
- míšní afekce (poliomyelitis anterior)
- os tibiale externum, jež je projevem, ale ne příčinou pes planus
III. Rozvoj kontraktur – peroneální spastická plochá noha
IV. Artritická plochá noha (např. postraumatická artróza)
V klinické praxi se specialisté nejčastěji setkávají s flexibilní dětskou plochou nohou a
také s neurogenně podmíněnou plochou nohou u DMO (Adamec, 2005). Pfeiffer et al.
(2006) ve své studii, jež se zúčastnilo 835 dětí vyhodnotil prevalenci flexibilní ploché
nohy u 44% dětí ve věku mezi 3-6 lety. Sadeghi-Demneh et al. (2018) zjistil prevalenci
patologické ploché nohy u 10,3% dětí z 667 zúčastněných probandů ve věku 7-14 let,
přičemž tato prevalence klesala s věkem.

Diagnostika pes planus
Pro diagnostiku pes planus používáme hlavně klinické vyšetření a zhodnocení plantogramu (otisku plosky). Při výraznějších obtížích dítěte nebo z důvodu nejisté diagnostiky je indikováno rentgenové vyšetření (Adamec, 2005). Jednoduchou a nená-
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ročnou metodou je odebrání otisku chodidla na čistý papír či provedení otisku do písku.
Spolehlivější otisky a s tím spojenou kvalitnější diagnostiku získáváme pomocí speciálních přístrojů jakými je například podoskop, tanzometrická plošina či rentgen (Lewitová et al., 2017). Dle Carr et al. (2016) by mělo vyšetření zahrnovat inspekci chodidel
jak ve stoji, ve sedu, tak i během chůze.

Terapie pes planus
Při terapii využíváme aktivní cvičení, kterým ovlivňujeme svalovinu plosky nohy. Toto
cvičení slouží hlavně k prevenci proti zvýšené unavitelnosti a bolesti chodidel.
Konkrétně je doporučováno aktivní rozcvičování hlezen, kloubů nohy i prstů, chůze po
špičkách i zevních hranách chodidel, sbíraní drobných předmětů ze země a také automasáž chodidel za pomoci molitanového míčku. Nicméně účinek zmíněných cviků na tvorbu nožní klenby je diskutabilní. Užitečná je však chůze bosýma nohama po nerovném
terénu, dále má nezastupitelnou roli kvalitní certifikovaná obuv. Součástí terapie jsou i
kvalitní ortopedické vložky s mediální podporou klenby a laterální zarážkou paty zhotovené dle odlitku. Pomocí ortopedických vložek však plochonoží neléčíme, ale odlehčíme chodidlům (Poul, 2009). Terapii a prevenci plochonoží je možné rozdělit do tří oblastí, kterými je péče o nohy (ovlivnění vnímání), rehabilitace pomocí aktivního cvičení
a edukace režimových opatření (Lewitová et al., 2017). Carr et al. Doporučuje léčit pouze symptomatické pacienty tzv. pacienty s bolestí či zvýšenou únavou v oblasti plosek,
přičemž léčba je symtomatická a zahrnuje fyzioterapii, úpravu obuvi a v nutných případech chirurgickou intervenci (Carr et al., 2016).
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2.4 Ontogenetický vývoj člověka
V rámci ontogenetického vývoje člověka rozlišujeme tři hlavní vývojové fáze:
fázi prenatální - jde o období trvající od početí až do porodu
fázi perinatální - jedná se o období zhruba od 28. týdne po početí do 1. týdne po porodu
fázi postnatální – období trvající od narození až do smrti jedince
(Rubín, 2018; Prechtl 1984).
Pro naše potřeby se v této kapitole budu věnovat fázi postnatální konkrétně rozdělení
dětského věku, ve které se důkladněji zaměřím na období školního věku, jež je předmětem této práce.

2.4.1 Fáze postnatální – rozdělení dětského věku
Období novorozenecké → jedná se o období, které trvá od narození do ukončeného 28.
dne života.
Během novorozeneckého období se adaptují jednotlivé orgánové systémy na extrauterní
podmínky. (Klíma et al.,2016; Sedlářová et al., 2008).

Kojenecké období → začíná 29. den po narození dítěte a končí jeho prvními narozeninami. Pro toto období je typický rychlý somatický, neuropsychický a motorický vývoj.
Typickými pohybovými projevy do konce 1. roku života jsou uchopování, zvedání
hlavičky, napřimování a lokomoce (Sedlářová et al., 2008, Rubín, 2018).

Batolecí období → batolecí období navazuje na období kojenecké, je v něm zahrnut jak
mladší, tak starší batolecí věk a je ukončeno ve třech letech dítěte. V tomto období se
zdokonaluje schopnost samostatného pohybu a komunikace dítětem s okolí. Jedná se o
důležité období pro budování vztahu k pohybovým aktivitám (Klíma et al., 2016; Sedlářová et al.,2008; Rubín, 2018).

34

Předškolní věk → je období, jež následuje po starším batolecím období, tzn. po třetím
roku života dítěte a končí zahájením povinné školní docházky tj. v šesti letech dítěte.
Jedná se o období relativně stabilního růstu. V rámci psychosociálního vývoje dochází k
prvnímu stupni nezávislosti na rodičích, tedy k osamostatnění se. V rámci vývoje motoriky dochází opět ke zdokonalování samostatného pohybu a také ke zlepšení komunikace s okolím. Zdokonaluje se chůze, rozvíjí se plynulý běh, dítě je schopno hození
předmětu s rozběhem. Mezi klíčové body vývoje motoriky v tomto období patří udržování rovnováhy a rozvoj jemné motoriky (Hejcmanová et al., 2003; Klíma et al.,
2016; Lebl et al., 2007; Riegrová et al, 2006; Sedlářová et al.2008).
Cleland et al. (1993) uvádí, že děti ve věku od 4 do 10 let jsou obvykle v základní pohybové fázi motorického vývoje a tuto fázi provází zdokonalování základních pohybových
vzorů.
Venetsanou et al. (2009) upozorňuje na to zřejmý vliv a význam předškolních center
(školek) na motorický vývoj dětí. Z tohoto důvodu by měli předškolní pedagogové včas
identifikovat možné rizikové faktory, jež by mohly narušit normální motorický vývoj
dětí předškolního věku.

Školní věk → jedná se o období, jež začíná zahájením školní docházky a trvá až do jejího ukončení. Školní období má různou dobu trvání u jednotlivých dětí a nelze je ztotožňovat s obdobím povinné školní docházky. Rozlišujeme mladší a starší školní věk, jež
od sebe odděluje nástup puberty (Hejcmanová et al., 2003; Klíma et al., 2016).

a) Mladší školní věk
Riegrová et al. (2006) vymezuje mladší školní věk na období od 6-7 do 11 let a je pro
něj typická vysoká spontánní pohybová aktivita a to konkrétně cca 6 hodin denně – mluvíme o tzv. pohybovém luxusu. Pro děti je charakteristické, že se nedokáží přizpůsobit
společnému rytmu pohybů. Během tohoto období dítě prochází výraznými biologicko-
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psycho-sociálními změnami. Lébl et al. (2007) považuje za klíčové body vývoje motoriky u dětí mladšího školního věku koordinaci pohybů a růst svalové síly. Pro toto období je typický rovnoměrný růst výšky a hmotnosti dítěte, dále se plynule rozvíjí vnitřní
orgány, krevní oběh, plíce a jejich vitální kapacita se zvyšuje. Dochází k ustálení zakřivení páteře, mění se tvar těla a mezi trupem a končetinami dochází k příznivějším pákovým poměrů končetin, což následně vytváří kladné předpoklady pro vytváření nejrůznějších pohybových forem. Mladší školní věk má dvě období a to období tzv. pohybového neklidu mezi 6 až 7 lety, pro které je typická nestálost a živost dětí - jsou neustále v pohybu. Druhým obdobím, které trvá od 8 do 10 let věku dítěte je tzv. zlatý věk
motoriky, během něhož dochází k výraznému rozvoji koordinačních schopností. Dítě
má v tomto období ideální předpoklady pro učení se novým dovednostem, dále je
možné rozvíjet různé druhy obratnosti a složité pohybové tvary. Pro naučení se nových
pohybových dovedností v podstatě stačí kvalitní ukázka a motorické učení probíhá posléze samo. S nástupem puberty může ale dojít k útlumu rychlosti až ke stagnaci motorického vývoje (Měkota, 2005; Perič et al., 2012).
Ve srovnání s předškolním obdobím, které je charakterizováno typickým denním
rytmem herní únava-odpočinek, tak během nástupu do školy dochází ke změnám sociální situace a dominantní činnosti dítě. Dynamika hraní je nahrazena studiem,
dlouhodobým statickým zatěžováním, psychoemocionálním stresem a poklesem pohybové aktivity. Z těchto zmíněných důvodů dochází během prvního měsíce nebo roku,
jež dítě stráví ve škole, u velkého množství dětí k rozvoji určitých funkčních a morfologických poruch, které mohou vést k nesprávnému držení těla (Ilić et al., 2014).
b) Starší školní věk
Jde o období mezi 11-15 lety věku dítěte. Přechod mezi mladším a starším školním
věkem je pozvolný. Toto období je typické nerovnoměrným vývojem a to jak tělesným,
psychickým tak i sociálním. Starší školní věk je možné ještě rozdělit na fázi bouřlivou
fázi prepubescence, jež dosahuje vrcholu kolem třináctého roku, po níž následuje
klidnější fáze puberty, která je ukončena okolo patnáctého roku. V tomto období (v období prepubescence) u dítěte zaznamenáváme stále rychlejší růst a společně s hmotností
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dochází k jeho největším změnám. Typicky rostou končetiny rychleji než trup a dítě roste intenzivněji do výšky než do šířky. Období prepubescence je spojeno s ještě stále vysokou spontánní pohybovou aktivitou a jedná se o více než příznivé období pro rozvoj
motoriky. Co se týče pohybového vývoje, tak je nejtypičtějším rysem tohoto období
rychlé chápání a schopnost učení se novým pohybovým dovednostem. Děti jsou zároveň během učení se novým dovednostem schopny přizpůsobit se měnícím se okolním
podmínkám a jedná se proto o velmi příznivé období pro rozvoj motoriky a motorického učení. Ve druhé fázi tohoto popisovaného období tj. v období puberty dochází k
poklesu spontánní pohybové aktivity na cca 4,5 hodiny denně, dále se pohybové ústrojí
vyvíjí a roste rychleji, než je tomu u vnitřních orgánů a právě z důvodu rychlejšího růstu
je třeba se zaměřit na problematiku týkající se správného držení těla. Ve fázi puberty dochází ke zhoršení koordinace a zhoršuje se především schopnost přesnosti a plynulosti
pohybů, k motorickému neklidu a k nepřiměřené svalové kontrakci. Během motorického vývoje můžeme pozorovat výraznou sexuální diferenciaci (Perič et al., 2012; Riegreová et al., 2006).

Adolescence/období dospívání → adolescence neboli dospívání je období, v němž je
ukončen růst a vývoj a dochází k zařazení dítěte do dospělé populace legislativně v 18
letech. Mizí motorická diskoordinace a také anatomické disproporce a nastupuje období
vrcholu motorické výkonnosti člověka. Fyzické dospívání pokračuje akumulací vrcholné kostní hmoty, dobudováním muskulatury a šířkových rozměrů skeletu. Dospívající si tak během přechodu z mládí do dospělosti musí poradit s následky procesů růstu a
zrání (Hejcmanová et al., 2003; Klíma et al., 2016; Rubín, 2018; Brettschneider, 2001).
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2.5 Pohybová aktivita a její význam
Fyzická neboli pohybová aktivita (PA) je jakýkoliv pohyb těla vytvářený kosterními
svaly, jehož následkem je energetický výdej (Allender et al, 2006). Sigmundová et al.
(2010) říká, že je obecně pohybová aktivita chápána jako komplexní mnohorozměrné
chování, které je možno kvantifikovat a charakterizovat za pomoci tzv. FITT charakteristik mezi které řadíme frekvenci, intenzitu, typ a dobu trvání pohybové aktivity. Dle
Novotné (2016) je jedním z hlavních determinant zdravého životního stylu pro děti ve
školním věku dostatečná fyzická aktivita. Optimální množství fyzické aktivity je předpokladem nejen pro fyzické a duševní zdraví dětí, ale také pro prevenci závažných civilizačních chorob, mezi které patří kupříkladu vysoký krevní tlak, cukrovka, dna (porucha metabolismu kyseliny močové), poruchy metabolismu lipidů, poruchy pohybového
aparátu atd. S Novotnou souhlasí i Allender et al. (2006), který tvrdí, že fyzická aktivita
zlepšuje a podporuje naše psychosociální zdraví, funkční schopnosti a celkovou kvalitu
života. Bylo prokázáno, že pohybová aktivita snižuje riziko ischemické choroby srdeční
a také riziko vzniku některých druhů rakoviny.
Pro děti školního věku je doporučeno alespoň šedesát minut středně intenzivní až intenzivní fyzické aktivity denně, která je pro dítě příjemná a koresponduje s jeho vývojem (Strong et al., 2005). Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje dětem
jednu hodinu tělesné aktivity o střední až vyšší intenzitě každý den. V Německu je
dokonce doporučena vyšší dávka pohybové aktivity, než je tomu u doporučení od
WHO, konkrétně je to 90 minut fyzické aktivity denně. Podobně je tomu v České republice – dle doporučení má trvat minimálně 90 minut denně, avšak by měla být rozložena
do kratších, alespoň desetiminutových úseků opět o střední intenzitě. Úroveň tělesné
zdatnosti ovlivňuje nejen trvání, ale také intenzita zatížení. Pro zlepšení kondice může
vést i přerušovaná pohybová aktivita za podmínek trvání alespoň 20-35 minutového s
frekvencí třikrát týdně a s intenzitou vyšší, než je 80% z maximální srdeční frekvence,
čehož je možné dosáhnout nejen intervalovým tréninkem, ale i spontánními dětskými
aktivitami jako je například hra na honěnou (Bielik, 2017). Mezi zásady konání pohybových aktivit u dětí a mládeže patří konání PA alespoň po dobu šedesáti minut každý
den, dále vykonávání alespoň patnáctiminutové pohybové aktivity každý den, zredu-
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kování času, jež jedinec tráví sedavými aktivitami a v neposlední řadě účastnit se na příjemných činnostech, jež jsou spojeny s rozvojem optimálního zdravotního stavu (Morano, 2012).

2.5.1 Dělení pohybových aktivit
Pohybovou aktivitu můžeme dělit hlediska životního stylu na pohybovou aktivitu vykonávanou v zaměstnání/ve škole, PA vykonávanou v domácnosti, PA vykonávaná ve
volném čase či sportu a PA jako součást dopravy a přesunů (Sigmundová et al., 2010).
Sigmund (2011) rozlišuje následující druhy pohybové aktivity:
PA organizovanou → Do organizované PA řadíme kupříkladu tréninkové jednotky nebo
hodiny tělesné výchovy. Jde tedy o PA, která je záměrně prováděná a vede ji trenér, pedagog či vychovatel.
PA neorganizovanou → Jde o PA, kterou si člověk zvolí z vlastní vůle a provádí ji ve
svém volném čase. Do neorganizované PA řadíme i spontánní pohybovou aktivitu.
PA habituální → Habituální PA může být jak organizovaná, tak neorganizovaná. Jedná
se o ordinérně konanou PA jak v našem volném čase, tak i v zaměstnání. Zahrnuje v
sobě lokomoci, hru, sebeobslužný pohyb, manipulaci, sport a další typy motoriky, které
běžně vykonáváme.
PA týdenní → Jedná se opět jak o organizovanou, tak o neorganizovanou PA, kterou vykonáme během sedmi po sobě jdoucích dnů.

Další dělení pohybových aktivit dle Stackeové (2009)
Aerobní/vytrvalostní pohybové aktivity: při aerobních aktivitách dochází k významnému nárůstu tepové frekvence a jsou pro ně zásadní následující parametry: intenzita,
frekvence a délka jejich trvání. Odborná veřejnost se však shoduje na tom, že v konečném důsledku je nejpodstatnější objem daných pohybových aktivit. Příkladem aerobní aktivity je rychlá chůze, běh, cyklistika nebo skákání přes švihadlo.
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Posilování/resistance training: Během této pohybové aktivity dochází k překonání odporu svalovou prací. Můžeme ji popsat intenzitou, frekvencí a počtem opakování daného
cviku. Zásadní je to, aby docházelo k vyváženému posilování všech velkých skupin svalů. Příkladem posilování může být překonávaní hmotnosti vlastního těla, posilování na
trenažérech k tomu určených nebo používání expandérů.
PA ovlivňující kostní systém/bone strenghtening activities: Jedná se o PA jak posilovací,
tak aerobní, během kterých dochází ke kontaktu s podložkou a v pozitivním slova smyslu ovlivňují skelet, tzn. zvyšují jeho odolnost, zvyšují hustotu a tvrdost kostní tkáně.
Jde kupříkladu o běh, rychlou chůzi či posilování.

2.5.2 Vliv PA rodičů na PA jejich dětí
Dle Sigmunda et al. (2008) má vliv na provádění pohybové aktivity dětí kromě genetických detreminant a dalších aspektů také pohybová aktivita rodičů. Tuto zmíněnou
skutečnost potvrzuje ve své studii i Trost et al. (2003), který tvrdí, že rodinní příslušníci
zejména rodiče hrají důležitou roli při vývoji tzv. zdravotního chování dětí, do kterého
patří i fyzická aktivita. Brustad (1993) říká, že rodina má hlavní počáteční socializační
vliv na fyzikou aktivitu dětí. Nejužší vztah mezi pohybovou aktivitou rodičů a jejich
dětí byl prokázán především u chůze a celkové pohybové aktivity. Tato skutečnost je
ještě umocněna tím, že byl nalezen inverzní vtah mezi dobou prováděných pohybových
aktivit dětí a jejich rodičů. Bylo prokázáno, že rodiče, jež jsou pohybově aktivnější (otcové i matky), vychovávají pohybově aktivnější děti a naopak pohybově méně aktivní
rodiče vychovávají pohybově méně aktivní děti. Autoři přikládají důležitost sledování
vztahu mezi PA dětí a jejich rodičů z důvodu vytvoření afektivních intervenčních
programů týkajících se pohybové aktivity (Sigmund et al., 2008).

2.5.3 Odpověď dětského organismu na tělesné cvičení
aerobní zdatnost – v porovnání s dospělými dochází u dětí k menšímu zlepšení výkonnost kardiovaskulárního systému.
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svalová síla a vytrvalost – u dětí, jež se účastní tréninkových programů dochází k nárůstu svalové síly, avšak bez specifických růstových hormonů, které jsou v těle přítomny. Až do dospělosti se tréninkem nezmění velikost ani typ svalového vlákna
tělesná výška a postava – v minulosti lidé věřili, že účast dětí v některých sportech
může zpomalit růst dítěte. Bylo však prokázáno, že účast dětí v tréninkových programech má pouze zanedbatelný vliv na tělesnou výšku dítěte a pravidelná pohybová aktivita tedy nemá negativní vliv na tělesnou výšku dítěte
kostní tkáň – pravidelná PA má pozitivní vliv na obsah minerálů v kostech, hladina minerálů, kterou získá dítě během dětství určuje hladinu a minerálů v dospělosti
tělesná hmotnost a složení těla – pravidelná PA ovlivňuje komponenty tělesné hmotnosti
a to zejména podíl tuku v těle
(Bendíková, 2017)

2.5.4 Vliv pravidelné pohybové aktivity na kognitivní funkce
V dětství a to zejména v pozdím dětství je důležité pravidelné provádění fyzické aktivity. Naopak nedostatek fyzické aktivity v tomto období může vést k omezenému vnímání
a k poruchám ve vývoji dítěte. Tělesné cvičení totiž zlepšuje cirkulaci krve, což následně vede k lepšímu přísunu kyslíku do mozku. Díky pravidelné fyzické aktivitě dochází ke stimulaci motorických oblastí mozku, což zase ovlivňuje motorický vývoj a
zvyšuje rychlost vedení nervových impulzů. Dochází ke stimulaci neurohumorální sekrece, což má významný dopad na excitabilitu neuronů tvořících
synapse. Bylo prokázáno, že děti, jež se alespoň hodinu denně věnují intenzivní pohybové aktivitě vykazují lepší kognitivní funkce (Bidzan-Bluma, 2018). Hillman et al.
(2008) potvrzují, že aerobní pohybová aktivita vede ke zlepšení tělesného a duševního
zdraví, má pozitivní vliv na kognici a fungování mozku na všech úrovních (molekulární,
buněčné i na behaviorální úrovni). Je tedy důležité podporovat pohybovou aktivitu po
celou dobu života člověka, jelikož je díky ní možné zabránit či zpomalit kognitivní a
nervový pokles, zabránit vzniku obezity a s ní spojených onemocnění. Pohybová aktivi-

41

ta může sloužit jak podpoře zdraví a fungování jednotlivců, tak zároveň vede ke snížení
zdravotního a ekonomického systému společnosti (Hillman et al., 2008).

2.5.5 Pohybová aktivita a tělesná výchova
Debata o tom, jaké jsou cíle tělesné výchovy probíhá jíž od konce 18. století. Na jednom
pólu této diskuze stojí ti, co se u studentů chtějí zaměřovat na rozvoj a udržení tělesné
zdatnosti a zdraví a v tělovýchovných jednotkách se tak snaží zvýšit tělesnou zdatnost a
sportovní dovednosti dětí tím, že se zaměřují na frekvenci, intenzitu, trvání a na druh
pohybové aktivity. Dle této skupiny lidí je cvičení lék a zaměřují se hlavně na tělesnou
zdatnost a její měření. Druhý protipól tvoří zastánci názoru, že by se měla tělesná výchova zaměřit na to, jak se účastnit pohybových aktivit, které dětem poskytnou učení,
socializaci a zlepšení pocitu zdraví. Tito lidé tedy věří v to, že by tělesná výchova měla
nejen zlepšovat zdraví dětí, ale také přispívat k sociálnímu, emočnímu a intelektuálnímu
rozvoji (Šimonek, 2017). Stackeová (2010) ve své práci říká, že tělesná výchova je jediný školní předmět, který může přímo ovlivnit zdraví dětí a mládeže a jedná se o kruciální faktor, který slouží pro podporu zvyšování pravidelné fyzické aktivnosti mládeže a
je tedy důležitým aspektem primární zdravotní prevence. Bailey (2006) tvrdí, že tělesná
výchova pomáhá dětem rozvíjet úctu jak k vlastnímu tělu, tak i k tělům ostatních, dále
přispívá k integrovanému rozvoji těla a mysli a pomáhá dětem porozumět jak se na
jejich zdravotním stavu podílí aerobní a anaerobní pohybové aktivity. Tělesná výchova
by měla primárně děti motivovat, vzdělávat a vychovávat v oblastech sportu. Během
hodin tělesné výchovy by se měli vyučující zaměřit na pohybové dovednosti a znalosti,
jež se vztahují k celoživotní motorické aktivnosti, po celou dobu výukové jednotky je
třeba udržet děti v aktivnosti, dále je nutné podporovat sebedůvěru dětí, podporovat mimoškolní pohybovou aktivitu žáků, během výukových jednotek je nutné nabídnout dětem různé pohybové aktivity a v neposlední řadě by měla tělesná výchova dětem poskytnout pozitivní pohybovou zkušenost (Mužík, 2008) .
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2.5.6 Rizika sportovní aktivity u dětí
Pokud u dítěte dochází během sportovních aktivit k neadekvátní zátěži, tak může dítě
trpět funkčními poruchami pohybového aparátu. Funkční poruchy jsou častou příčinou
dlouhodobých bolestí vedoucích k trvalému morfologickému poškození. Funkční poruchy mohou mít svůj původ vzniku na třech bazálních úrovních. Může být porušena centrální nervová regulace nebo je příčina poruchy v oblasti svalu a poslední úrovní může
být porucha v oblasti kloubu. Pokud je porucha v centrální nervové regulaci, dochází k
vytváření patologických pohybových stereotypů a k jejich následné fixaci – u jedince
pozorujeme narušení jemné motorické koordinace, vadné držení těla či chronické bolesti a brzké degenerativní změny. Poruchy v oblasti svalu jsou u sportovců nejčastěji
přítomné a vznikají působením dlouhodobé asymetrické zátěže. Rozvíjí se svalové
dysbalance a svaly, které jsou po dlouhou dobu vystaveny hyperaktivitě nahradí svaly
oslabené. Poruchy, jež vznikají na úrovni kloubu můžou být charakteru traumatického,
zánětlivého či funkčního. Příčina funkční poruchy v oblasti kloubu může být buď v
omezení hybnosti nebo naopak v hypermobilitě. Traumatická poškození vznikají opakovanými mikrotraumaty a to z důvodu neadekvátní zátěže nebo dlouhodobého přetěžování. Za zmínku také stojí syndrom přetrénování, jež vznikne kvalitativně nebo kvantitativně dlouhodobou zátěží. Pokud nedojde k adekvátní regeneraci, můžou u dítěte
vzniknout zdravotní komplikace, jež jsou označovány právě jako syndrom přetrénování.
Přetrénování je nutno odlišit od přetížení, které je plánované, systematické a progresivní
zvyšování celkové výkonnosti. Pokud nedojde po akutním přetížení k přiměřenému
zotavení, jsou překročeny adaptační schopnosti jedince a dojde k přepětí, jež způsobí
pokles výkonnosti, který může trvat několik dní nebo týdnů (Pastucha et al., 2010).

2.5.7 Hypokineze
Hypokineze neboli nedostatek pohybové aktivity je chování jedince, které se projevuje
tak, že má ve svém životě jednak nedostatek běžných denních pohybových aktivit, zároveň mu chybí další strukturované pohybové aktivity a převažuje u něj sedavý způsob
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života (Hendl et al, 2011). Jedná se tedy o opak pohybové aktivity, během níž je organismus vzhledem k energetickému výdeji zhruba na úrovni klidového metabolismu
(Sigmundová et al., 2010).

Nedostatek pohybu a s ním tolik spojovaný sedavý způsob života výrazně a to v negativním slova smyslu ovlivňuje naše zdraví a podílí se na nárůstu výskytu civilizačních
onemocnění se kterými jsou spojeny právě zdravotní obtíže (Machové at al, 2016). Mezi
významné zdravotní důsledky, které plynou z nedostatečné pohybové aktivity dětí patří
zvýšené riziko obezity, osteopenie neboli nízká hustota kostní hmoty a nízká fyzická
zdatnost. Dětem, jež nejsou fyzicky aktivní jsou odepřeny sociální a emoční výhody fyzické aktivity jako je vyšší sebeúcta a snížení úzkosti či stresu (Krahnstover - Davison,
2006). Hypokineze také výrazně ovlivňuje psychiku člověka. Výsledkem nedostatku
pohybové aktivity může být únava organismu, kvůli které člověk nemá energii konat
pohybovou aktivitu a tak raději pasivně odpočívá (Marinov, 2012).
Tammelin (2009) ve svém článku upozorňuje, že doba, kterou člověk stráví sezením
jde ruku v ruce s onemocněními pohybového systému a to nezávisle na tom, jak se ve
svém volném času účastní pohybových aktivit. Mezi mladými lidmi a dětmi, kteří se
sice ve svém volném čase účastní organizovaných pohybových aktivit, je rozšířeno sedět hodiny před obrazovkami televizorů a počítačovými monitory. Přitom čas, který
stráví dětská populace sledováním těchto médií až do pozdních nočních hodin může zredukovat délku spánku, což může vést ke každodenní únavě a nedostatečné motivaci k
fyzické aktivitě.

Mezi nejdůležitější příčiny hypokineze patří dle Teplého (1995) sedavý způsob života;
zredukování práce, jež je fyzicky namáhavá; rozvoj populární kultury; rozmach dopravy; prostředí, jež není ideální pro pohybovou aktivitu a zmodernizování domácností.
Společným jmenovatelem těchto zmíněných příčin je rozvoj vědy a techniky, ke kterému došlo ve vyspělých zemích. Machová et al. (2016) řadí mezi další příčiny hypokineze školu, jelikož je dítě nuceno trávit čas ve školní lavici, čímž je omezen jeho pohyb.
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Mnoho mladých lidí je v dnešní době fyzicky neaktivní.Ve Spojených Státech Amerických bylo zjištěno, že téměř 35% mladých lidí nesplňuje pokyny pro minimální fyzickou aktivitu a dalších 14% mladistvých je zcela pohybově neaktivních (Krahnstover-Davison, 2006). Thibault et al. (2009) ve své studii, jež proběhla na univerzitě
Bordeaux ve Francii uvádí, že doba kumulativní fyzické aktivity tzn. součet pohybové
aktivity v rámci sportovních klubů, volnočasové aktivity a školní tělesné výchovy se u
dětí ve věku 11 let snížil z 9 hodin na 6 hodin, kterých dosahují dospívající ve věku 18
let. Matthews et al. (2008) zjistili, že děti ve věku 6-11 let tráví sezením šest hodin
denně. Děti ve věku mezi 12-15 lety dokonce 7,5 hodin denně. Nejhůře na tom pak jsou
adolescenti ve věku mezi 16-19 lety, kteří tráví sezením dokonce osm hodin denně. Z
těchto výsledků tedy vyplývá, že pohybová inaktivita vzrůstá přímo úměrně věku dítěte.

45

2.6 Obezita a nadváha u dětí
Obezitu a nadváhu řadíme mezi komplexní multifaktoriální poruchu či onemocnění, u
něhož musíme brát na zřetel geneticky determinovanou náchylnost k hromadění zásob
tuků při pozitivní energetické bilanci. Tuto poruchu můžeme také definovat jako různý
stupeň nadměrného ukládání tuků v organismu. O obezitě hovoříme v případě, že množství akumulovaného tuku tvoří u dívek více než 32% tělesné hmotnosti a v případě
chlapců více než 25% tělesné hmotnosti (Slabá et al., 2020; Šamánek, 2008). Boženský
(2020) považuje dětskou obezitu dokonce za jednu z nejzávažnějších výzev 21. století.
V roce 2006 byla v České republice prevalence nadváhy u 1,8 % dětí a obezita u 4,2%
dětí z čehož nadváha byla u 1,8% dívek a 1,7% chlapců a obezita u 4,4% dívek a 3,8%
chlapců (Šamánek, 2008). V roce 2016 byla prokázána u dětí v Evropě prevalence nadváhy u 6,5% dívek a 7,6% chlapců a obezita u 6,5% dívek a 8,8% chlapců (Boženský,
2020).

2.6.1 Příčiny obezity
Boženský (2020) ve svém článku řadí, mezi hlavní rizikové faktory pro vznik obezity
nasledující: pravidelný příjem vysokoenergetické stravy, sníženou pohybovou aktivitu,
obezitu u rodičů, zvýšenou hladinu stresu a socioekonomické faktory jako kupříkladu
nízké vzdělání, nižší příjem nebo bydlení ve vyloučených lokalitách. Šamánek (2008)
uvádí jako hlavní příčinu vysokého přebytku energie a s tím související obezitu
nadměrný příjem jednoduchých cukrů obzvláště ve slazených nápojích a také přílišné
konzumování tučných jídel. Stejně důležitým faktorem vzniku obezity je pohybová
hypoaktivita – děti raději tráví svůj čas u počítačů a televizorů. Na to, jakým způsobem
bude s přebývající energií naloženo mají vliv thyreoidální hormony, kardiovaskulární,
gastrointestinální a autonomní systémy.
Dětská obezita je komplexní onemocnění s různými genetickými, metabolickými, enviromentálními a behaviorálními komponenty, jež jsou vzájemně propojené (Ells et al.,
2005). Životní styl, ve kterém dochází ke snížení energetického výdeje - viz výše zmíněná hypokineze a zvýšení energetického příjmu je příčinou obezity nebo nadváhy u
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více než 97% dětí, které trpí nadměrnou hmotností. Naproti tomu endokrinopatie, genetické syndromy či užívání speciální farmakoterapie řadíme mezi příčiny obezity pouze
ve 3% případů. Je však pravdou, že energetický výdej je ovlivněn exogenními i
endogenními faktory. Regulace energetické bilance probíhá v nucleus ventromedialis
hypotalamu, které je nazýváno centrem sytosti a jádrem v laterálním hypotalamu, jež je
naopak centrem hladu a jde tedy o proces neurohumorální. Rozlišujeme jednak katabolické signály , které vedou k redukci příjmu potravy a zároveň ke zvýšení výdeje energie a jejich protipólem jsou signály anabolické, které mají přesně opačný efekt. U
zdravého jedince způsobí krátkodobě zvýšený příjem energie aktivaci fyziologických
regulačních mechanismů, jež zabrání nárůstu jeho hmotnosti, pokud má však jedinec
vrozenou predispozici, která vede ke vzniku obezity, tak má zpravidla tyto regulační
mechanismy poškozeny (Boženský, 2020).

2.6.2 Komplikace obezity
Nadváha a obezita mají významný dopad na fyzické i psychické zdraví dítěte. Deghan
et al. (2005) řadí mezi nejčastější komplikace nadváhy a obezity hyperlipidémii, hypertenzi, abnormální glukózovou toleranci a neplodnost. Ve své studii také uvádí, že děti
trpící nadváhou, které byly sledovány po dobu 40 a 55 let měly vyšší prevalenci k
onemocnění kardiovaskulárního a gastrointestinálního systému a zemřeli v dřívějším
věku v porovnání s dětmi štíhlými (Deghan et al., 2005). Hills (2011) řadí také mezi
zdravotní problémy, jež se mohou u obézních dětí vyskytovat v pozdějším věku
onemocnění neurologická, ortopedická, psychologická a poruchy sociálního charakteru .
S výše zmíněnými autory se shoduje Halnerová (2015), jež rizika spojené s obezitou
rozdělila do pěti částí:
1. Rizika kardiovaskulární a metabolická: U dětí s nadměrnou tělesnou hmotností byl
prokázán častější výskyt hypertenze. Je tomu tak proto, že se kvůli nadměrné akumulaci
tukové tkáně v organismu aktivují protizánětlivé procesy, které vedou ke strukturálním a
funkčním změnám cév, což přímo souvisí s rozvojem aterosklerózy.
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2. Gastrointestinální komplikace: Mezi časté komplikace obezity patří nealkoholická jaterní steatóza či výskyt žlučových kamenů. Obezita může také zhoršovat průběh některých onemocnění gastrointestinálního systému (obstipace, syndrom dráždivého
tračníku).
3. Komplikace endokrinní a reprodukční: Z důvodu nadměrného množství tukové tkáně
a hyperinzulinémii se zvyšuje produkce ovariálních a nadledvinových androgenů a dochází tedy u chlapců k časnějšímu nástupu andrearché/u dívek menarché. Přítomný
může být u dívek i syndrom polycystických ovárií. U chlapců běžně nacházíme pseudogynekomastii neboli akumulaci tukové tkáně v oblasti prsou.
4. Ortopedické a muskuloskeletální obtíže: U obézních dětí se může objevit Blountova
choroba, což je aseptická nekróza horního kondylu holenní kosti, která vede ke vzniku
deformit bérce. Dochází také ke coxa vara adolescentium neboli ke skluzu proximání
epifýzy femuru. Tyto děti mají více sklon k frakturám a k muskuloskeletálním
onemocněním oproti svým neobézním vrstevníkům.
5. Problémy psychiatrické a psychosociální: U obézních dětí pozorujeme zvýšenou míru
nespokojenosti s vlastním tělem. Také jsou často společensky diskriminováni či
šikanováni.
(Aldhoon Halnerová, 2015).

2.6.3 Nadváha a obezita u dětí v souvislosti s pohybovou aktivitou a
nadměrnou tělesnou hmotností jejich rodičů
Bylo prokázáno, že kumulativní efekt aktivního zapojení rodičů do organizované volnočasové pohybové aktivity a jejich vlastní dosažení 10 000 kroků za den se považuje ve
vztahu k rodinným vazbám za přirozený prostředek pro prevenci vzniku nadváhy či
obezity u jejich dětí (Sigmund et al., 2020). Jako významným rizikový faktor výskytu
obezity či nadváhy v dětské populaci shledáváme to, pokud rodina preferuje příjem vysokoenergetické stravy a sedavý způsob života (Boženský, 2020). Thibault et al. (2010)
řadí mezi silné rizikové faktory, jež přispívají k výskytu nadváhy u dospívajících nízký

48

socioekonomický status a také to, pokud trpí nadváhou jejich rodiče. Naopak dostatečná
fyzická aktivita rodičů má protektivní účinek proti nadváze u jejich adolescentů.

2.6.4 Psychologické aspekty obezity
Slabá et al. (2020) upozorňuje na to, že obezita není pouze porucha týkající se nevhodného složení těla, ale také odlišného psychického nastavení jedince. Je proto nutné
zaměřit se na léčbu kognice a emocí, jež právě vedou k nevhodným stravovacím a pohybovým návykům. Psychologická intervence nemá za cíl pouze snížit hmotnost pacienta, ale také docílit lepšího pocitu ze sebe sama, zvýšit jeho sebevědomí, utužit tělesnou a psychickou kondici a zlepšit tak kvalitu života. Podle výzkumů u obézních pacientů z osobnostních rysů vévodí neuroticismus, jež v sobě zahrnuje depresivitu, úzkostnost, impulzivitu, hostilitu a hněv. V rámci psychoterapie jsou využívány nejrůznější přístupy z nichž je nejrozšířenější kognitivně-behaviorální terapie, existenciální
analýza a v poslední době také psychodynamické přístupy. Psycholog hraje důležitou
roli jak během konzervativní léčby obezity, tak v případě metabolicko-bariatrického řešení (Slebá et al., 2020) Některé studie ukázaly, že se obezita sama o sobě není spojována s psychopatologickými problémy, nicméně někteří obézní jedinci mají větší riziko
psychiatrických poruch a to zejména deprese (Fabricatore et al., 2004).

2.6.5 Prevence dětské obezity a léčba dětské obezity
Mezi základní kameny prevence a léčby obezity patří fyzická aktivita a strava doplněny
behaviorální podporou. Optimální výživa v kombinaci s pravidelnou fyzickou aktivitou
v průběhu let zvyšuje pravděpodobnost zdravého vzorce fyzického zrání v souladu
genetickým potenciálem jedince. Tyto zmíněné základní pilíře prevence a léčby dětské
obezity by se neměly týkat pouze dítěte,ale rovněž celé rodiny, školy a komunity (Ells at
al., 5005; Hills et al., 2011). V rámci prevence dětské obezity je nutné zlepšit její monitorování na globální, národní, regionální i místní úrovni (Ells et al., 2005). Spivack et al.
(2012) upozorňují na překážky v prevenci a léčbě obezity mezi které řadí chybějící mo-
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tivaci dítěte, chybějící motivaci rodičů, nadváhu rodičů, rodina konzumuje hojně potraviny z rychlého občerstvení, sledují příliš často televizi a nemají dostatek pohybu.
Terapie obezity je iniciována vstupním pohovorem, dále se při hodnocení jídelníčku zajímáme o pitný režim konkrétně o vyšší příjem slazených nápojů, řešíme frekvenci
stavování a pro pacienta nevhodné potraviny a v neposlední řadě pohyb. Právě zmíněný
pohyb, konkrétně spontánní pohyb je nedílnou součástí života dítěte a proto u nejmenších dětí je vhodné podporovat pestré herní aktivity a přiměřenou dávku chůze, vše
samozřejmě vzhledem k věku dítěte. Pokud jde o dětí starší, tak se snažíme najít druh
pohybu vhodný pro dítě dle jeho zájmů a také podle finančních možností rodičů. Všeobecně je doporučována hlavně obyčejná chůze alespoň 7000 až 10 000 kroků za den.
Úspěch léčby obezity je závislý na motivaci dítěte a celé jeho rodiny (Boženský, 2020).
Morran (1999) považuje za nejdůležitější aspekty sloužící pro léčbu obezity řízení
stravovacích návyků do něhož řadíme vytvoření tzv. potravinového deníku, jež by měl
zahrnovat nejen druh a množství snědeného jídla, ale také místo, kde bylo jídlo konzumováno, denní dobu a kdo další byl u konzumace přítomen. Do řízení kontroly
stravovacích návyků také samozřejmě patří na míru stanovený jídelníček. Další nepostradatelnou součástí terapie obezity je fyzická aktivita, jež by v počátcích měla dosahovat menší úrovně a její intenzita by se měla zvyšovat postupně tak, aby pacienta na
počátku neodradila. Rozumným cílem je pak 20 až 30 minut snesitelné pohybové aktivity denně. Další částí terapie je modifikace chování a to jak dítěte (pochopení významu a
složek zdravé výživy), tak i jeho rodiny což konkrétně v praxi znamená podporovat dítě
ve fyzické aktivitě například koupí sportovního vybavení či nenutit dítě dojíst celé jídlo.
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2.7 Dopad protiepidemických opatření
Dopad pandemie COVID-19 a s ním spojené omezení sociálních kontaktů mají dalekosáhlé negativní účinky na psychické a fyzické zdraví dětí a dospívajících. Restrikce
spojeny s touto pandemií pravděpodobně zhoršují současnou problematiku týkající se
veřejného zdraví, a naopak podporují nízkou úroveň fyzické aktivity a zvyšují prevalenci k sedavému způsobu života (Bates et al., 2020). Moore et al. (2020) ve své studii
zkoumali dopad období vypuknutí viru COVID 19 na pohybové a herní chování kanadských dětí a mládeže. Jejich studie zjistila negativní dopad na pohyb a herní chování
kanadských dětí a mládeže – konkrétně bylo zjištěno, že během počátečního období koronavirové krize byli tito jedinci méně aktivní, méně si hráli venku, více času naopak
strávili sedavými aktivitami, stoupl jejich zájem o PC či televizi a také více spali ve
srovnání s obdobím před omezeními (Moore et al., 2020). S výsledky kanadské studie
korespondují i výsledky studie, jež byla provedena v Šanghaji u 6 – 17 letých dětí z pěti
škol, jež byly náhodně vybrány z pěti okresů s vysokou hustotou obyvatelstva. První
část výzkumu byla provedena v období od 3. do 21 ledna 2020, přičemž v Šanghaji došlo k vyhlášení nouzového stavu 24. ledna 2020 a druhá část výzkumu se uskutečnila
mezi 13. a 23 březnem. Výzkumu se zúčastnilo celkově 2475 probandů. Celkový medián času stráveného pohybovými aktivitami poklesl z 540 min/týden (před pandemií) na
105 minut/týden (během pandemie). Prevalence fyzicky neaktivních studentů se značně
zvýšila z 21,3% na 65,6%. V neposlední řadě se také prodloužil čas strávený u obrazovky průměrně o 30 hodin za týden (Xiang et al., 2020). Ruiz-Roso et al. (2020) se
zaobírali změnami ve fyzické aktivitě a v konzumaci průmyslově zpracovaných potravin u dospívajících ve dvou evropských zemích a jedné latinskoamerické zemi během
pandemie. Této průřezové studie, jež byla uskutečněna prostřednictvím webového průzkumu se zúčastnilo celkem 726 adolescentů ve věku 16 – 19 let. U účastníků studie
bylo pozorováno snížení fyzické aktivity a nárůst konzumace průmyslově zpracovaných
potravin, přičemž k výraznějšímu nárůstu průmyslově zpracovaných potravin a naopak
k vyššímu poklesu pohybové aktivitu došlo u adolescentů z Latinské Ameriky. Theis et
al. (2021) se zaměřili na zkoumání účinků restriktivních opatření na fyzickou aktivitu
dětí a mladých dospělých s tělesným či mentálním postižením. U 61% účastníků došlo
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ke snížení úrovně fyzické aktivity a dokonce více než 90% respondentů uvedlo negativní dopad těchto opatření na jejich duševní zdraví konkrétně u nich bylo pozorováno
zhoršení chování, zhoršení nálady, pokles psychické kondice či problémy v oblasti socializace. Podobná studie byla také provedena u dospělých konkrétně mladých dospělých
Tunisanů ve věku mezi 18 – 30 lety, v níž se zaobírali vztahem mezi fyzickou aktivitou
a kvalitou života. Zúčastnilo se jí 216 probandů, jež bylo rozděleno do tří skupin na základě jejich obvyklé úrovně pohybové aktivity (1. neaktivní skupina, 2. skupina minimálně aktivní, 3. skupina s pohybovou aktivitou zlepšující zdravotní stav). Bylo
zjištěno, že 2. a 3. skupina mají lepší celkové skóre pohybové aktivity a také fyzické,
psychologické, sociální a enviromentální domény kvality života než skupina číslo 1.
(Silmani et al., 2020).
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3. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY
3.1 Cíle a úkoly práce
Cílem diplomové práce je zjistit vliv absence hodin tělesné výchovy na výsledky motorických testů, konkrétně na výsledky testové baterie UNIFITTEST (6-60) a na volnočasovou pohybovou aktivitu dětí ze základní školy ve věku mezi 9-14 lety a tyto získané
výsledky porovnat s výsledky již dříve provedené studie, která byla uskutečněna v období, během kterého probíhala výuka tělesné výchovy běžným způsobem. Do období
absence hodin tělesné výchovy je zahrnuto období pandemie koronaviru spolu s obdobím letních prázdnin.
Mezi úkoly práce patří shromáždění materiálů souvisejících s danou problematikou,
naměření dostatečného množství dat tzn. získat dostatečné množství probandů
ochotných účastnit se této studie, zpracování a vyhodnocení naměřených hodnot a jejich
následná interpretace v diskuzi a v závěru této práce.
Výzkumné otázky práce: Jaký vliv má absence hodin tělesné výchovy na výsledky
testové baterie UNIFITTEST (6-60)? Jak se liší priority v účasti na volnočasových pohybových aktivitách u dětí, jež neměly po období pandemie koronaviru a letních
prázdnin výuku tělesné výchovy v porovnání se souborem probandů, u kterých probíhala výuka tělesné výchovy běžným způsobem?
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3.2 Hypotézy
H0: Skupina testovaného souboru dětí, které neměly po období pandemie koronaviru a
letních prázdnin výuku tělesné výchovy dosáhne stejných výsledků v testové baterii
UNIFITTEST (6-60) v porovnání s výsledky jedinců z již dříve provedeného šetření, u
kterých probíhala tělesná výchova běžným způsobem tzn., že absence hodin tělesné výchovy nebude mít vliv na výsledky motorické testové baterie u dětí.

H1: Testovaný soubor dětí, které neměly po období pandemie koronaviru a letních
prázdnin výuku tělesné výchovy, dosáhne horších výsledků v testové baterii UNIFITTEST (6-60) v porovnání s výsledky jedinců z již dříve provedeného šetření, u kterých
probíhala tělesná výchova běžným způsobem.

H2: Testovaný soubor dětí, které neměly po období pandemie koronaviru a letních
prázdnin výuku tělesné výchovy, bude vykazovat nižší význam priority v účasti na
volnočasových pohybových aktivitách v porovnání s výsledky jedinců z již dříve provedeného šetření, u kterých probíhala tělesná výchova běžným způsobem.

54

4. METODIKA
4.1 Design studie, příprava a provedení výběru
Studie se zúčastnilo celkem 87 dětí ve věku od 9 do 14 let (47 dívek a 40 chlapců).
Projektu se zúčastnili žáci ZŠ Husova 170 v Jičíně. Probandi nesměli trpět onemocněními, jež by narušovala jejich hybnost, mobilitu. Další podmínkou pro účast na studii byl
vyplněný a podepsaný informovaný souhlas, jež byl schválen Etickou komisí FTVS.
Testování probandů probíhalo během měsíce října v rámci hodin tělesné výchovy ve
školní tělocvičně a volný čas testovaného dítěte tedy nebyl nikterak ovlivněn či omezen.
Způsob testování účastníků byl neinvazivní, bezbolestný a bezpečný a neskýtal tak větší
rizika, než je tomu v běžných hodinách tělesné výchovy. Žáci byli testováni pomocí
testové baterie UNIFITTEST (6-60), jež se skládá z motorických testů a somatických
měření. Kvůli uzavření škol z důvodu vážné epidemiologické situace však nebylo
možné dokončit celou motorickou testovací baterii. Další součástí studie pak bylo dotazníkové šetření zaměřené na volnočasovou aktivitu dítěte během období koronaviru a
letních prázdnin. Všichni testovaní žáci byli o všech testech předem informováni a každý test, jež je součástí této studie jim byl náležitě předveden a vysvětlen. Před
samotným testováním byli žáci náležitě rozcvičeni a rozehřáti tak, aby se předešlo jakémukoli možnému poranění.
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4.2 Použité metody
Testová baterie UNIFIT TEST (6-60)
Testová baterie UNIFITTEST (6-60) je složena ze čtyř motorických testů (T1-T4) a je
doplněna o tři somatická měření. Testem T1 testujeme schopnost explozivně-silovou,
Testem T2 schopnost vytrvalostně-silovou a testem T3 schopnost aerobní lokomoční
vytrvalostní. Pomocí testů T1-T3 je možné testovat osoby ve věkovém rozmezí mezi 660 lety. Posledním motorickým testem T4 testujeme motorickou schopnost, jež je charakteristická právě pro danou věkovou kategorii, pro naše účely je to tedy testování hbitosti a běžeckých rychlostních schopností u osob ve věku mezi 7-14 lety. Hodnocení
probíhá pomocí tzv. stenů, jež jsou testovaným osobám přidělovány podle jejich jednotlivých výsledků dle normových tabulek. Celkový výsledek, na jehož základě je pak
možné testované osobě vytvořit testový profil je součet všech dosažených stenů (Měkota et al., 2002; Měkota et al., 1997).

Motorické testy
T1 - skok daleký z místa s odrazem snožmo
Za pomoci toto testu se hodnotí dynamické, výbušné silové schopnosti dolních končetin.
Zařízení: pro tento test je třeba rovná, pevná plocha (žíněnka, doskočiště na hřišti) a měřící pásmo.
Provedení a hodnocení testu: Testovaná osoba ze stoje mírně rozkročného těsně před
odrazovou čárou udělá podřep a předklon, poté zapažení a odrazí snožmo se současným
švihem paží vpřed skočí co možná nejdále. Jsou povoleny přípravné pohyby paží a trupu, ale není dovoleno poskočení před odrazem. Změříme vzdálenost od čáry odrazu k
zadnímu okraji poslední stopy dopadu (týká se i dotyku podložky jinou částí těla než
chodidlem) – hodnotíme délku skoku v centimetrech. Jsou povoleny tři pokusy, přičemž zaznamenáváme nejlepší z nich (Měkota et al., 2002; Měkota et al., 1997).
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T2 - opakované lehy-sedy
Pomocí opakovaných leh-sedů hodnotíme dynamické, vytrvalostně silové schopnosti
břišního svalstva a bedrokyčlostehenních flexorů
Zařízení: k tomuto testu jsou zapotřebí stopky, tuhá gymnastická žíněnka, plstěný pás
nebo koberec.
Provedení a hodnocení testu: Testovaný zaujme polohu vleže na zádech pokrčmo, paže
skrčit, vzpažmo zevnitř, ruce v týl, sepnout prsty, lokty se dotýkají podložky. Nohy má
pokrčeny v kolenou v úhlu 90 stupňů, chodidla jsou od sebe vzdáleny 20-30 cm a u
země je fixuje pomocník. Testovaný provádí na povel co možná nejrychleji opakované
lehy - sedy a má za cíl dosáhnout co největšího počtu opakování za jednu minutu – pohyb by měl být proveden plynule bez přestávek, pouze v důsledku únavy je pauza
možná. Test se provádí pouze jednou, přičemž není dovoleno, aby se testovaný odrážel
pomocí loktů, hrudní páteře od podložky. Je nutné, aby testovaný dodržoval úhel pokrčení v kolenou, paty byly na podložce, ruce v týl a prsty sepnuty. Hodnotíme a zaznamenáváme počet úplných a správně vykonaných cyklů za dobu jedné minuty (Měkota et
al., 2002; Měkota et al., 1997).

T3 – vytrvalostní člunkový běh na vzdálenost 20m/Léger test
Pomocí Légerova testu testujeme běžecké vytrvalostní schopnosti. Vytrvalostní člunkový běh má ale také obecný a celostní charakter, jelikož má úzkou vazbu k maximálnímu aerobnímu výkonu.
Zařízení: Pro tento test je zapotřebí běžecká dráha, jež má na sobě vyznačeny čáry ve
vzdálenosti 20m a stopky.
Provedení a hodnocení testu: Testovaný podle daného časového signálu reprodukovaného z CD přehrávače repetitivně překovává vzdálenost 20m od čáry k čáře. Cílem
testované osoby je vydržet na dráze 20m s postupně zvyšující se rychlostí běhu po co
nejdelší čas. S každým zvukovým signálem je třeba dosáhnout čáry v daném časovém
limitu. Tento test je u konce, pokud se testovaný dvakrát po sobě není schopný dotknout
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čáry v okamžiku zvukového signálu. Výsledek zapisujeme s přesností na 0,5 minuty a
jedná se o poslední ohlášené číslo ze zvukového záznamu, jež značí dobu trvání běhu v
minutách (Měkota et al., 2002; Měkota et al., 1997).
T4 – člunkový běh 4x10m
Tento test slouží k hodnocení běžecké schopnosti se změnou směru
Zařízení: K provedení tohoto testu je třeba rovný terén, stopky a dvě nejvýše 20cm vysoké mety umístěné 10m od sebe.
Provedení a hodnocení testu: Testovaný vybíhá po povelu ke startu k vzdálenější metě,
již oběhne a vrátí se k metě první, kterou také oběhne takovým způsobem, aby dráha
mezi metami, jež obíhá tvořila osmičku. Na konci třetího úseku už metu neobíhá, ale
dotkne se jí rukou a co nejkratší možnou cestou se vrací do cíle a cílové mety se musí
opět dotknout rukou. Na tento test má testovaný jedinec dva pokusy, mezi nimiž by
měla být pětiminutová pauza. Hodnotíme celkový čas všech čtyř přeběhů v sekundách a
zaznamenává se lepší čas ze dvou testovaných pokusů s přesností na desetinu sekundy
(Měkota et al., 2002; Měkota et al., 1997).

Somatická měření
Somatická měření jsem z důvodu uzavření škol nestihla provést, avšak jelikož jsou součástí testové baterie UNIFITTEST (6-60), tak považuji za důležité popsat, jaké komponenty a jakým způsobem měly být změřeny.

Tělesná výška
Tělesnou výšku měříme za pomocí měřítka na stěnu s trojúhelníkem. Měřítko se upevní
v odpovídající výšce na stěnu, jež není opatřena podlahovou lištou. Testovaný stojí u
stěny a dotýká se jí patami, hýžděmi a lopatkami, hlavu má v rovnovážné poloze. Ode-
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čítáme na měřítku pomocí trojúhelníku, který se odvěsnou zlehka dotýká temene hlavy s
přesností na 0,5cm (Měkota et al., 2002).

Tělesná hmotnost
Pro měření tělesné hmotnosti je zapotřebí osobní páková váha s přesností měření 0,1kg.
Je doporučeno měřit v ranních nebo dopoledních hodinách v minimálním oděvu (Měkota et al., 2002).

Podkožní tuk – měření tří kožních řas kaliperem
Podkožní tuk měříme za pomocí kaliperu harpendského typu tzn. s konstantní silou
přítlačných plošek. Je možné použít kovový kaliper s přesností 0,1mm či plastový s
přesností 0,5mm.
1. kožní řasa – tuto řasu měříme nad m. triceps brachii. Vytáhneme řasu na volně visící
pravé paži, podélně v poloviční vzdálenosti od ramene k lokti.
2. kožní řasa – druhou kožní řasu měříme pod dolním úhlem lopatky. Vytáhneme ji na
zádech těsně pod dolním úhlem lopatky.
3. kožní řasa – třetí kožní řasu měříme na pravém boku nad hřebenem kosti kyčelní.
Tuto řasu vytáhneme 1 cm nad předním hřebenem kyčelním 2 cm směrem k pupku.
Tloušťky kožních řas zapisujeme s přesností na 0,5/0,1 mm a následně je sečteme
(Měkota et al., 2002).

BMI – index tělesné plnosti/hmotnosti
BMI z anglického Body Mass Index neboli index tělesné hmotnosti či plnosti je doplňující ukazatel, který se odvozuje z tělesné výšky a z tělesné hmotnosti.
Tento index je dán vztahem: BMI = hmotnost (kg) / výška (m)2 (Měkota et al., 2002).
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4.3 Analýza dat – statistické zpracování dat
Data byla zpracována v tabulkovém procesoru Microsoft Excel za pomoci statistických
testů. V případě porovnávání výsledků skupiny dětí, jež tělesnou výchovu neměly, se
skupinou dětí se standardní výukou tělesné výchovy, byl použit za účelem zamítnutí/nezamítnutí H0 oboustranný dvouvýběrový t-test. V případě zamítnutí H0 byl u motorických testů T1, T2 a T3 za účelem otestování hypotézy H1 pravostranný dvouvýběrový t-test a u motorického testu T4 byl použit levostranný dvouvýběrový t-test. Dále
byly sestrojeny grafy ukazující distribuci výsledků u skupiny s absencí TV a u skupiny
se standardním průběhem TV. Pro otestování hypotézy H2 byla procentuálně porovnána
a následně graficky znázorněna priorita účasti na volnočasových pohybových aktivitách.
Pro zhodnocení priority každé jednotlivé volnočasové aktivity byly vytvořeny sloupcové grafy, jež znázorňují celkový počet bodů získaných danou skupinou dívek/chlapců
v dané věkové kategorii.
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H0: μx1=μx2
HA: μx1≠μx2
H1: μx1>μx2
α = 0,05
Tabulka 1: Skok daleký z místa (dívky 9-10 let)

Skupina dívek ve věku Skupina dívek ve
9-10 let se standardním věku 9-10 let s abprůběhem TV
sencí TV
Počet dívek
ve věku 9-10
let

30

15

Aritmetický
průměr

136,467

153,733

Rozptyl

336,740

346,924

Tabulka 2: Statistické hodnoty pro testování hypotéz u skoku dalekého z místa (dívky 9-10 let)

t Stat

-2,946

P(T<=t) one-tail

0,003

t Critical one-tail

1,701

P(T<=t) two-tail

0,006

t Critical two-tail

2,048
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Tabulka 3: Opakované lehy-sedy (dívky 9-10 let)

Skupina dívek ve věku Skupina dívek ve
9 -10 let se stanvěku 9 -10 let s abdardním průběhem
sencí TV
TV
Počet dívek
ve věku 9-10
let

30

15

Aritmetický
průměr

28,333

27

Rozptyl

42,782

53,000

Tabulka 4: Statistické hodnoty pro testování hypotéz u opakovaných lehů-sedů

t Stat

0,599

P(T<=t) one-tail

0,277

t Critical one-tail

1,706

P(T<=t) two-tail

0,554

t Critical two-tail

2,055
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Tabulka 5: Vytrvalostní člunkový běh (dívky 9-10 let)

Skupina dívek ve věku
9 -10 let se standardním průběhem
TV

Skupina dívek ve
věku 9 -10 let s absencí TV

Počet dívek
ve věku 9-10
let

30

15

Aritmetický
průměr

4,183

3,100

Rozptyl

1,506

0,805

Tabulka 6: Statistické hodnoty pro testování hypotéz u vytrvalostního člunkového běhu (dívky 9-10 let)

t Stat

3,330

P(T<=t) one-tail

0,0001

t Critical one-tail

1,687

P(T<=t) two-tail

0,002

t Critical two-tail

2,026
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Tabulka 7: Člunkový běh (dívky 9-10 let)

Skupina dívek ve věku
9 -10 let se standardním průběhem TV

Skupina dívek ve
věku 9 -10 let s absencí TV

Počet dívek
ve věku 9-10
let

30

15

Aritmetický
průměr

13,618

12,593

Rozptyl

0,498

0,849

Tabulka 8: Statistické hodnoty pro testování hypotéz u člunkového běhu (dívky 9-10 let)

t Stat

2,172

P(T<=t) one-tail

0,020

t Critical one-tail

1,714

P(T<=t) two-tail

0,040

t Critical two-tail

2,069
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Tabulka 9: Skok daleký z místa (chlapci 9-10 let)

Skupina chlapců ve
Skupina chlapců ve
věku 9-10 let se stan- věku 9-10 let s abdardním průběhem TV
sencí TV
Počet chlapců ve věku 910 let

28

16

Aritmetický
průměr

151,000

157,6875

Rozptyl

380,000

722,629

Tabulka 10: Statistické hodnoty pro testování hypotéz u skoku dalekého z místa (chlapci 9-10 let)

t Stat

-0,872

P(T<=t) one-tail

0,196

t Critical one-tail

1,710

P(T<=t) two-tail

0,391

t Critical two-tail

2,064
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Tabulka 11: Opakované lehy-sedy (chlapci 9-10 let)

Skupina chlapců ve
Skupina chlapců ve
věku 9-10 let se stan- věku 9-10 let s abdardním průběhem TV
sencí TV
Počet chlapců ve věku 910 let

28

16

Aritmetický
průměr

29,214

27,312

Rozptyl

26,100

80,229

Tabulka 12: Statistické hodnoty pro testování hypotéz u opakovaných lehů-sedů (chlapci 9-10 let)

t Stat

0,779

P(T<=t) one-tail

0,222

t Critical one-tail

1,720

P(T<=t) two-tail

0,444

t Critical two-tail

2,079
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Tabulka 13: Vytrvalostní člunkový běh (dívky 9-10 let)

Skupina chlapců ve
Skupina chlapců ve
věku 9-10 let se stan- věku 9-10 let s abdardním průběhem TV
sencí TV
Počet chlapců ve věku 910 let

28

13

Aritmetický
průměr

5,428

3,731

Rozptyl

4,142

3,593

Tabulka 14: Statistické hodnoty pro testování hypotéz u vytrvalostního člunkového běhu (chlapci 9-10 let)

t Stat

2,605

P(T<=t) one-tail

0,007

t Critical one-tail

1,708

P(T<=t) two-tail

0,015

t Critical two-tail

2,059
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Tabulka 15: Člunkový běh (chlapci 9-10 let)

Skupina chlapců ve
Skupina chlapců ve
věku 9-10 let se stan- věku 9-10 let s abdardním průběhem TV
sencí TV
Počet chlapců ve věku 910 let

28

16

Aritmetický
průměr

12,639

12,037

Rozptyl

0,966

0,925

Tabulka 16: Statistické hodnoty pro testování hypotéz u člunkového běhu (chlapci 9-10 let)

t Stat

1,980

P(T<=t) one-tail

0,028

t Critical one-tail

1,694

P(T<=t) two-tail

0,056

t Critical two-tail

2,037
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Tabulka 17: Skok daleký z místa (dívky 11-12 let)

Skupina dívek ve věku
Skupina dívek ve
11-12 let se stanvěku 11-12 let s abdardním průběhem TV
sencí TV
Počet dívek
ve věku 1112 let

35

16

Aritmetický
průměr

159,828

167,625

Rozptyl

875,028

531,583

Tabulka 18: Statistické hodnoty pro testování hypotéz u skoku dalekého z místa (dívky 11-12 let)

t Stat

-1,023

P(T<=t) one-tail

0,157

t Critical one-tail

1,687

P(T<=t) two-tail

0,313

t Critical two-tail

2,026
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Tabulka 19: Opakované lehy-sedy (dívky 11-12 let)

Skupina dívek ve věku
11-12 let se standardním průběhem TV

Skupina dívek ve
věku 11-12 let s absencí TV

Počet dívek
ve věku 1112 let

35

16

Aritmetický
průměr

36,600

26,375

Rozptyl

67,011

54,250

Tabulka 20: Statistické hodnoty pro testování hypotéz u opakovaných lehů-sedů (dívky 11-12 let)

t Stat

4,439

P(T<=t) one-tail

0,000

t Critical one-tail

1,694

P(T<=t) two-tail

0,0001

t Critical two-tail

2,037
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Tabulka 21: Tabulka č. 21 – Člunkový běh (dívky 11-12 let)

Skupina dívek ve věku
11-12 let se standardním průběhem TV

Skupina dívek ve
věku 11-12 let s absencí TV

Počet dívek
ve věku 1112 let

35

16

Aritmetický
průměr

12,423

12,044

Rozptyl

0,674

0,493

Tabulka 22: Statistické hodnoty pro testování hypotéz u člunkového běhu (dívky 11-12 let)

t Stat

1,694

P(T<=t) one-tail

0,051

t Critical one-tail

1,690

P(T<=t) two-tail

0,099

t Critical two-tail

2,032
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Tabulka 23: Skok daleký z místa (chlapci 11-12 let)

Skupina chlapců ve
Skupina chlapců ve
věku 11-12 let se stan- věku 11-12 let s abdardním průběhem TV
sencí TV
Počet chlapců ve věku
11-12 let

26

9

Aritmetický
průměr

176,038

170,666

Rozptyl

821,318

1381,750

Tabulka 24: Statistické hodnoty pro testování hypotéz u skoku dalekého z místa (chlapci 11-12 let)

t Stat

0,395

P(T<=t) one-tail

0,350

t Critical one-tail

1,795

P(T<=t) two-tail

0,700

t Critical two-tail

2,200
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Tabulka 25: Opakované lehy-sedy (chlapci 11-12 let)

Skupina chlapců ve
Skupina chlapců ve
věku 11-12 let se stan- věku 11-12 let s abdardním průběhem TV
sencí TV
Počet chlapců ve věku
11-12 let

26

9

Aritmetický
průměr

41,230

26,778

Rozptyl

81,305

51,944

Tabulka 26: Statistické hodnoty pro testování hypotéz u opakovaných lehů-sedů (chlapci 11-12 let)

t Stat

4,845

P(T<=t) one-tail

0,000

t Critical one-tail

1,739

P(T<=t) two-tail

0,0001

t Critical two-tail

2,109
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Tabulka 27: Člunkový běh (chlapci 11-12 let)

Skupina chlapců ve
Skupina chlapců ve
věku 11-12 let se stan- věku 11-12 let s abdardním průběhem TV
sencí TV
Počet chlapců ve věku
11-12 let

26

9

Aritmetický
průměr

11,554

12,355

Rozptyl

0,619

1,988

Tabulka 28: Statistické hodnoty pro testování hypotéz u člunkového běhu (chlapci 11-12 let)

t Stat

-1,620

P(T<=t) one-tail

0,068

t Critical one-tail

1,812

P(T<=t) two-tail

0,136

t Critical two-tail

2,228
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Tabulka 29: Skok daleký z místa (dívky 13-14 let)

Skupina dívek ve věku
Skupina dívek ve
13-14 let se stanvěku 13-14 let s abdardním průběhem TV
sencí TV
Počet dívek
ve věku 1314 let

28

15

Aritmetický
průměr

179,178

179,800

Rozptyl

487,411

539,600

Tabulka 30: Statistické hodnoty pro testování hypotéz u skoku dalekého z místa (dívky 13-14 let)

t Stat

-0,085

P(T<=t) one-tail

0,466

t Critical one-tail

1,703

P(T<=t) two-tail

0,932

t Critical two-tail

2,051
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Tabulka 31: Opakované lehy-sedy (dívky 13-14 let)

Skupina dívek ve věku
13-14 let se standardním průběhem TV

Skupina dívek ve
věku 13-14 let s absencí TV

Počet dívek
ve věku 1314 let

28

15

Aritmetický
průměr

35,250

30,267

Rozptyl

45,972

57,780

Tabulka 32: Statistické hodnoty pro testování hypotéz u skoku opakovaných lehů-sedů (dívky 13-14 let)

t Stat

2,126

P(T<=t) one-tail

0,021

t Critical one-tail

1,706

P(T<=t) two-tail

0,043

t Critical two-tail

2,055
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Tabulka 33: Vytrvalostní člunkový běh (dívky 13-14 let)

Skupina dívek ve věku
13-14 let se standardním průběhem TV

Skupina dívek ve
věku 13-14 let s absencí TV

Počet dívek
ve věku 1314 let

28

11

Aritmetický
průměr

4,000

4,620

Rozptyl

2,000

4,044

Tabulka 34: Statistické hodnoty pro testování hypotéz u vytrvalostního člunkového běhu (dívky 13-14 let)

t Stat

-0,936

P(T<=t) one-tail

0,183

t Critical one-tail

1,761

P(T<=t) two-tail

0,365

t Critical two-tail

2,145
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Tabulka 35: Člunkový běh (dívky 13-14 let)

Skupina dívek ve věku Skupina dívek ve
13-14 let se stanvěku 13-14 let s abdardním průběhem
sencí TV
TV
Počet dívek
ve věku 1314 let

28

15

Aritmetický
průměr

12,043

11,673

Rozptyl

1,077

1,136

Tabulka 36: Statistické hodnoty pro testování hypotéz u člunkového běhu (dívky 13-14 let)

t Stat

1,093

P(T<=t) one-tail

0,142

t Critical one-tail

1,701

P(T<=t) two-tail

0,283

t Critical two-tail

2,048

97

Tabulka 37: Skok daleký z místa (chlapci 13-14 let)

Skupina chlapců ve
Skupina chlapců ve
věku 13-14 let se stan- věku 13-14 let s abdardním průběhem TV
sencí TV
Počet chlapců ve věku
13-14 let

28

15

Aritmetický
průměr

189,425

197,533

Rozptyl

938,735

621,124

Tabulka 38: Statistické hodnoty pro testování hypotéz u skoku dalekého z místa (chlapci 13-14 let)

t Stat

-0,926

P(T<=t) one-tail

0,180

t Critical one-tail

1,689

P(T<=t) two-tail

0,360

t Critical two-tail

2,030
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Tabulka 39: Opakované lehy-sedy (chlapci 13-14 let)

Skupina chlapců ve
Skupina chlapců ve
věku 13-14 let se stan- věku 13-14 let s abdardním průběhem TV
sencí TV
Počet chlapců ve věku
13-14 let

28

15

Aritmetický
průměr

38,928

32,133

Rozptyl

70,587

61,695

Tabulka 40: Statistické hodnoty pro testování hypotéz u opakovaných lehů-sedů (chlapci 13-14 let)

t Stat

2,638

P(T<=t) one-tail

0,006

t Critical one-tail

1,697

P(T<=t) two-tail

0,013

t Critical two-tail

2,042
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Tabulka 41: Člunkový běh (chlapci 13-14 let)

Skupina chlapců ve
Skupina chlapců ve
věku 13-14 let se stan- věku 13-14 let s abdardním průběhem TV
sencí TV
Počet chlapců ve věku
13-14 let

28

15

Aritmetický
průměr

11,761

11,180

Rozptyl

2,4556

0,862

Tabulka 42: Statistické hodnoty pro testování hypotéz u člunkového běhu (chlapci 13-14 let)

t Stat

1,524

P(T<=t) one-tail

0,067

t Critical one-tail

1,684

P(T<=t) two-tail

0,135

t Critical two-tail

2,021
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5.2 Výsledky dotazníkového šetření
5.2.1 Výsledky dotazníkového šetření u skupiny dívek ve věku 9-10 let
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Graf 22: Dotazníkové šetření volnočasových aktivit (dívky 9-10 let )
n=16
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Skupina dívek s absencí TV
Tabulka 43: Priorita volnočaových pohybových aktivit (dívky s absencí TV 9-10 let)

n=16
Druh volnočasové
aktivity

Maximální počet
bodů, které bylo
možné získat

Získaný počet bodů Procenta z možného maxima

Organizování soutěživých sportů
(aktivita č. 9)

64

35

54,69%

Návštěvy sportovních soutěží (aktivita č. 10)

64

45

70,31 %

Rekreační, neorganizovaný, organizovaný sport
(aktivita č. 21)

64

42

65,62 %

Součet aktivit č.
9,10,21

192

122

63,54 %

Skupina dívek se standardním průběhem TV
Tabulka 44: Priorita volnočaových pohybových aktivit (dívky s výukou TV 9-10 let)

n=30
Druh volnočasové
aktivity

Maximální počet
bodů, které bylo
možné získat

Získaný počet bodů Procenta z možného maxima

Organizování soutěživých sportů
(aktivita č. 9)

120

52

41,66 %

Návštěvy sportovních soutěží (aktivita č. 10)

120

74

61,66 %

Rekreační, neorganizovaný, organizovaný sport
(aktivita č. 21)

120

95

79,16 %

Součet aktivit č.
9,10,21

360

221

61,38 %
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5.2.2 Výsledky dotazníkového šetření u skupiny chlapců ve věku 9-10
let
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Graf 23: Dotazníkové šetření volnočasových aktivit (chlapci 9-10 let )
n=16
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Skupina chlapců s absencí TV
Tabulka 45: Priorita volnočaových pohybových aktivit (chlapci s absencí TV 9-10 let)

n=16
Druh volnočasové
aktivity

Maximální počet
bodů, které bylo
možné získat

Získaný počet bodů Procenta z možného maxima

Organizování soutěživých sportů
(aktivita č. 9)

64

40

62,50%

Návštěvy sportovních soutěží (aktivita č. 10)

64

46

71,87 %

Rekreační, neorganizovaný, organizovaný sport
(aktivita č. 21)

64

47

73,43 %

Součet aktivit č.
9,10,21

192

122

69,27 %

Skupina chlapců se standardním průběhem TV
Tabulka 46: Priorita volnočaových pohybových aktivit (chlapci s výukou TV 9-10 let)

n=28
Druh volnočasové
aktivity

Maximální počet
bodů, které bylo
možné získat

Získaný počet bodů Procenta z možného maxima

Organizování soutěživých sportů
(aktivita č. 9)

112

68

60,71 %

Návštěvy sportovních soutěží (aktivita č. 10)

112

92

82,14 %

Rekreační, neorganizovaný, organizovaný sport
(aktivita č. 21)

112

89

79,16 %

Součet aktivit č.
9,10,21

336

249

74,10 %
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5.2.3 Výsledky dotazníkového šetření u skupiny dívek ve věku 11-12 let
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Graf 24: Dotazníkové šetření volnočasových aktivit (dívky 11-12 let )
n=15
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Skupina dívek s absencí TV
Tabulka 47: Priorita volnočaových pohybových aktivit (dívky s absencí TV 11-12 let)

n=15
Druh volnočasové
aktivity

Maximální počet
bodů, které bylo
možné získat

Získaný počet bodů Procenta z možného maxima

Organizování soutěživých sportů
(aktivita č. 9)

64

40

62,5 %

Návštěvy sportovních soutěží (aktivita č. 10)

64

37

57,81%

Rekreační, neorganizovaný, organizovaný sport
(aktivita č. 21)

64

39

60,93%

Součet aktivit č.
9,10,21

192

116

60,42 %

Skupina dívek se standardním průběhem TV
Tabulka 48: Priorita volnočaových pohybových aktivit (dívky s výukou TV 11-12 let)

n=35
Druh volnočasové
aktivity

Maximální počet
bodů, které bylo
možné získat

Získaný počet bodů Procenta z možného maxima

Organizování soutěživých sportů
(aktivita č. 9)

140

71

50,71 %

Návštěvy sportovních soutěží (aktivita č. 10)

140

87

62,14 %

Rekreační, neorganizovaný, organizovaný sport
(aktivita č. 21)

140

90

64,28 %

Součet aktivit č.
9,10,21

420

248

59,05 %
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5.2.4 Výsledky dotazníkového šetření u skupiny chlapců ve věku 11-12
let
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Graf 25: Dotazníkové šetření volnočasových aktivit (chlapci 11-12 let )
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Skupina chlapců s absencí TV
Tabulka 49: Priorita volnočaových pohybových aktivit (chlapci s absencí TV 11-12 let)

n=9
Druh volnočasové
aktivity

Maximální počet
bodů, které bylo
možné získat

Získaný počet bodů Procenta z možného maxima

Organizování soutěživých sportů
(aktivita č. 9)

36

19

52,77 %

Návštěvy sportovních soutěží (aktivita č. 10)

36

25

69,44 %

Rekreační, neorganizovaný, organizovaný sport
(aktivita č. 21)

36

23

63,89 %

Součet aktivit č.
9,10,21

108

67

62,04 %

Skupina chlapců se standardním průběhem TV
Tabulka 50: Priorita volnočaových pohybových aktivit (chlapci s výukou TV 11-12 let)

n=26
Druh volnočasové
aktivity

Maximální počet
bodů, které bylo
možné získat

Získaný počet bodů Procenta z možného maxima

Organizování soutěživých sportů
(aktivita č. 9)

104

66

63,46 %

Návštěvy sportovních soutěží (aktivita č. 10)

104

75

72,11 %

Rekreační, neorganizovaný, organizovaný sport
(aktivita č. 21)

104

81

77,88 %

Součet aktivit č.
9,10,21

312

222

71,15 %

111

5.2.5 Výsledky dotazníkového šetření u skupiny dívek ve věku 13-14
let
Dotazníkové šetření dívek ve věku 13-14 let
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Graf 26: Dotazníkové šetření volnočasových aktivit (dívky 13-14 let )
n=15
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Skupina dívek s absencí TV
Tabulka 51: Priorita volnočaových pohybových aktivit (dívky s absencí TV 13-14 let)

n=13
Druh volnočasové
aktivity

Maximální počet
bodů, které bylo
možné získat

Získaný počet bodů Procenta z možného maxima

Organizování soutěživých sportů
(aktivita č. 9)

60

33

55 %

Návštěvy sportovních soutěží (aktivita č. 10)

60

35

58,33 %

Rekreační, neorganizovaný, organizovaný sport
(aktivita č. 21)

60

41

68,33 %

Součet aktivit č.
9,10,21

180

109

60,55%

Skupina dívek se standardním průběhem TV
Tabulka 52: Priorita volnočaových pohybových aktivit (dívky s výukou TV 13-14 let)

n=28
Druh volnočasové
aktivity

Maximální počet
bodů, které bylo
možné získat

Získaný počet bodů Procenta z možného maxima

Organizování soutěživých sportů
(aktivita č. 9)

112

53

47,32 %

Návštěvy sportovních soutěží (aktivita č. 10)

112

70

62,5 %

Rekreační, neorganizovaný, organizovaný sport
(aktivita č. 21)

112

70

62,5 %

Součet aktivit č.
9,10,21

336

193

57,44 %
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5.2.6 Výsledky dotazníkového šetření u skupiny chlapců ve věku 13-14
let
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Graf 27: Dotazníkové šetření volnočasových aktivit (chlapci 13-14 let )
n=15

114

Skupina chlapců s absencí TV
Tabulka 53: Priorita volnočaových pohybových aktivit (chlapci s absencí TV 13-14 let)

n=15
Druh volnočasové
aktivity

Maximální počet
bodů, které bylo
možné získat

Získaný počet bodů Procenta z možného maxima

Organizování soutěživých sportů
(aktivita č. 9)

60

29

48,33 %

Návštěvy sportovních soutěží (aktivita č. 10)

60

40

66,66 %

Rekreační, neorganizovaný, organizovaný sport
(aktivita č. 21)

60

42

70 %

Součet aktivit č.
9,10,21

180

111

61,66 %

Skupina chlapců se standardním průběhem TV
Tabulka 54: Priorita volnočaových pohybových aktivit (chlapci s výukou TV 13-14 let)

n=28
Druh volnočasové
aktivity

Maximální počet
bodů, které bylo
možné získat

Získaný počet bodů Procenta z možného maxima

Organizování soutěživých sportů
(aktivita č. 9)

112

70

62,5 %

Návštěvy sportovních soutěží (aktivita č. 10)

112

58

51,78 %

Rekreační, neorganizovaný, organizovaný sport
(aktivita č. 21)

112

85

75,89 %

Součet aktivit č.
9,10,21

336

213

63,39 %
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6. DISKUZE
6.1 Diskuze ke stanoveným hypotézám
6.1.1 Dívky 9 -10 let
Skok daleký z místa dívky 9 -10 let
Aritmetický průměr skoku dalekého u dívek s absencí TV byl 153,733 cm a u dívek se
standardní výukou TV 136,467 cm. Hodnota testového kritéria T Stat (-2,946) spadá do
kritického oboru (-∞, -2,048> ∪ <2,048, ∞), a tudíž zamítáme H0. Byl prokázán sta tisticky významný rozdíl na hladině významnosti α=0,05 v naměřených hodnotách
skoku dalekého z místa u skupiny dívek ve věku 9-10 let s absencí hodin TV v porovnání se skupinou dívek ve věku 9-10 let se standardním průběhem TV. Dále pro
pravostranný t test nulovou hypotézu nezamítáme, hodnota testového kritéria T Stat nespadá do kritického oboru < 1,701, ∞), nemůžeme tedy potvrdit, že se naměřené hodnoty skoku dalekého z místa u skupiny dívek ve věku 9-10 let s absencí hodin TV zhoršily
v porovnání se skupinou dívek ve věku 9-10 let se standardním průběhem TV.

Opakované lehy-sedy dívky 9-10 let
Aritmetický průměr opakovaných sedů lehu u dívek s absencí TV byl 27/min a u dívek
se standardní výukou TV 28,33/min. Hodnota testového kritéria T Stat (0,599) nespadá
do kritického oboru (-∞, -2,055 > ∪ < 2,055, ∞),

tudíž nezamítáme H0. Nebyl

prokázán statisticky významný rozdíl na hladině významnosti α=0,05 v naměřených
hodnotách opakovaných lehů-sedů u skupiny dívek ve věku 9-10 let s absencí hodin TV
v porovnání se skupinou dívek ve věku 9-10 let se standardním průběhem TV.

Vytrvalostní člunkový běh dívky 9-10 let
Aritmetický průměr vytrvalostního člunkového běhu u dívek s absencí TV byl 3,100 minuty a u dívek se standardní výukou TV 4,183 minuty.
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Hodnota testového kritéria T Stat (3,330) spadá do kritického oboru (-∞, -1,687 > ∪ <
1,687, ∞), a tudíž zamítáme H0. Byl prokázán statisticky významný rozdíl na hladině
významnosti α=0,05 v naměřených hodnotách vytrvalostního člunkového běhu u skupiny dívek ve věku 9-10 let s absencí hodin TV v porovnání se skupinou dívek ve věku 910 let se standardním průběhem TV. Dále pro pravostranný t test nulovou hypotézu zamítáme, hodnota testového kritéria T Stat spadá do kritického oboru < 2,026, ∞). Byl
prokázán statisticky významný rozdíl na hladině významnosti α=0,05 v naměřených
hodnotách vytrvalostního člunkového běhu u skupiny dívek ve věku 9-10 let s absencí
hodin TV, v porovnání se skupinou dívek ve věku 9-10 let se standardním průběhem TV.
Můžeme tedy potvrdit, že skupina dívek ve věku 9-10 let s absencí TV dosáhne horších
výsledků ve vytrvalostním člunkovém běhu v porovnání se skupinou dívek ve věku 910 let se standardním průběhem TV.

Člunkový běh dívky 9-10 let
Aritmetický průměr výsledků člunkového běhu u dívek s absencí TV byl 12,593 sekund
a u dívek se standardní výukou TV 13,18 sekund.
Hodnota testového kritéria T Stat (2,172) spadá do kritického oboru (-∞, - 1,714 > ∪ <
1,714 ∞), a tudíž zamítáme H0. Byl prokázán statisticky významný rozdíl na hladině
významnosti α=0,05 v naměřených hodnotách vytrvalostního člunkového běhu u skupiny dívek ve věku 9-10 let s absencí hodin TV, v porovnání se skupinou dívek ve věku 910 let se standardním průběhem TV. Dále pro levostranný t test nulovou hypotézu zamítáme, hodnota testového kritéria T Stat spadá do kritického oboru (-∞, -2,069 >. Byl
prokázán statisticky významný rozdíl na hladině významnosti α=0,05 v naměřených
hodnotách člunkového běhu u skupiny dívek ve věku 9-10 let s absencí hodin TV, v porovnání se skupinou dívek ve věku 9-10 let se standardním průběhem TV. Můžeme tedy
potvrdit, že skupina dívek ve věku 9-10 let s absencí TV dosáhne horších výsledků v
člunkovém běhu v porovnání se skupinou dívek ve věku 9-10 let se standardním průběhem TV.
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V případě nejmladší věkové skupiny dívek jsme tedy potvrdili hypotézu H1 u vytrvalostního člunkového běhu a u člunkového běhu.

6.1.2 Chlapci 9 -10 let
Skok daleký z místa chlapci 9 -10 let
Aritmetický průměr výsledků skoku dalekého z místa u chlapců s absencí TV byl
157,687 cm a u chlapců se standardní výukou TV 151 cm.
Hodnota testového kritéria T Stat (-0,872) nespadá do kritického oboru (-∞, -2,064 > ∪
< -2,064, ∞), tudíž nezamítáme H0. Nebyl prokázán statisticky významný rozdíl na hladině významnosti α=0,05 v naměřených hodnotách skoku dalekého z místa u skupiny
chlapců ve věku 9-10 let s absencí hodin TV, v porovnání se skupinou chlapců ve věku
9-10 let se standardním průběhem TV.

Opakované lehy-sedy chlapci 9-10 let
Aritmetický průměr opakovaných lehů-sedů u chlapců s absencí TV byl 27,312/min a u
chlapců se standardní výukou 29,214/min.
Hodnota testového kritéria T Stat (0,779) nespadá do kritického oboru (-∞, -2,079 > ∪
< 2,079, ∞), a tudíž nezamítáme H0. Nebyl prokázán statisticky významný rozdíl na
hladině významnosti α=0,05 v naměřených hodnotách opakovaných lehů sedů u skupiny chlapců ve věku 9-10 let s absencí hodin TV, v porovnání se skupinou chlapců ve
věku 9-10 let se standardním průběhem TV.

Vytrvalostní člunkový běh chlapci 9-10 let
Aritmetický průměr výsledků vytrvalostního člunkového běhu u chlapců s absencí TV
byl 3,731 minut a u chlapců se standardní výukou TV 4,142 minut.
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Hodnota testového kritéria T Stat (2,605) spadá do kritického oboru (-∞, - 1,708 > ∪ <
1,708 ∞), a tudíž zamítáme H0. Byl prokázán statisticky významný rozdíl na hladině
významnosti α=0,05 v naměřených hodnotách vytrvalostního člunkového běhu u skupiny chlapců ve věku 9-10 let s absencí hodin TV, v porovnání se skupinou chlapců ve
věku 9-10 let se standardním průběhem TV. Dále pro pravostranný t test nulovou hypotézu zamítáme, hodnota testového kritéria T Stat spadá do kritického oboru < 2,059, ∞).
Byl prokázán statisticky významný rozdíl na hladině významnosti α=0,05 v naměřených
hodnotách vytrvalostního člunkového běhu u skupiny chlapců ve věku 9-10 let s absencí
hodin TV, v porovnání se skupinou chlapců ve věku 9-10 let se standardním průběhem
TV. Můžeme tedy potvrdit, že skupina chlapců ve věku 9-10 let s absencí TV dosáhne
horších výsledků ve vytrvalostním člunkovém běhu v porovnání se skupinou chlapců ve
věku 9-10 let se standardním průběhem TV.

Člunkový běh chlapci 9-10 let
Aritmetický průměr výsledků člunkového běhu u chlapců s absencí TV byl 12,037
sekund a u chlapců se standardní výukou TV 12,639 sekund.
Hodnota testového kritéria T Stat (1,980) nespadá do kritického oboru (-∞, -2,037> ∪ <
2,037, ∞), tudíž nezamítáme H0. Nebyl prokázán statisticky významný rozdíl na hladině
významnosti α=0,05 v naměřených hodnotách člunkového běhu u skupiny chlapců ve
věku 9-10 let s absencí hodin TV, v porovnání se skupinou chlapců ve věku 9-10 let se
standardním průběhem TV.
V případě nejmladší věkové skupiny chlapců jsme potvrdili hypotézu H1 pouze u vytrvalostního člunkového běhu.
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6.1.3 Dívky 11-12 let
Skok daleký z místa dívky 11-12 let
Aritmetický průměr výsledků skoku dalekého z místa u dívek s absencí TV byl 167,625
cm a u dívek se standardní výukou TV 159,828 cm.
Hodnota testového kritéria T Stat (-1,023) nespadá do kritického oboru (-∞, -2,026> ∪
< 2,026, ∞), tudíž nezamítáme H0. Nebyl prokázán statisticky významný rozdíl na hladině významnosti α=0,05 v naměřených hodnotách skoku dalekého z místa u skupiny
dívek ve věku 11-12 let s absencí hodin TV, v porovnání se skupinou dívek ve věku 1112 let se standardním průběhem TV.

Opakované lehy-sedy dívky 11 -12 let
Aritmetický průměr výsledků opakovaných lehů-sedů u dívek s absencí TV byl
26,375/min a u dívek se standardní výukou TV 36,6/min.
Hodnota testového kritéria T Stat (4,439) spadá do kritického oboru (-∞, - 1,694 > ∪ <
1,694, ∞), a tudíž zamítáme H0. Byl prokázán statisticky významný rozdíl na hladině
významnosti α=0,05 v naměřených hodnotách opakovaných lehů-sedů u skupiny dívek
ve věku 11-12 let s absencí hodin TV, v porovnání se skupinou dívek ve věku 11-12 let
se standardním průběhem TV. Dále pro pravostranný t test nulovou hypotézu zamítáme,
hodnota testového kritéria T Stat spadá do kritického oboru < 2,037, ∞). Byl prokázán
statisticky významný rozdíl na hladině významnosti α=0,05 v naměřených hodnotách
opakovaných lehů-sedů u skupiny dívek ve věku 11-12 let s absencí hodin TV, v porovnání se skupinou dívek ve věku 11-12 let se standardním průběhem TV. Můžeme
tedy potvrdit, že skupina dívek ve věku 11-12 let s absencí TV dosáhne horších výsledků v testu opakovaných lehů-sedů v porovnání se skupinou dívek ve věku 11-12 let se
standardním průběhem TV.
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Člunkový běh dívky 11-12 let
Aritmetický průměr výsledků člunkového běhu u dívek s absencí TV byl 12,044 sekund
a u dívek se standardní výukou TV 12,423 sekund.
Hodnota testového kritéria T Stat (1,694) nespadá do kritického oboru (-∞, -2,032> ∪ <
2,032, ∞), tudíž nezamítáme H0. Nebyl prokázán statisticky významný rozdíl na hladině
významnosti α=0,05 v naměřených hodnotách člunkového běhu u skupiny dívek ve
věku 11-12 let s absencí hodin TV, v porovnání se skupinou dívek ve věku 11-12 let se
standardním průběhem TV.
U kategorie 11-12 letých dívek byla naše hypotéza H1 potvrzena pouze v případě opakovaných lehů-sedů.

6.1.4 Chlapci 11-12 let
Skok daleký z místa chlapci 11-12 let
Aritmetický průměr výsledků skoku dalekého z místa u chlapců s absencí TV byl
170,666 cm a u chlapců se standardní výukou TV 176,038 cm.
Hodnota testového kritéria T Stat (0,395) nespadá do kritického oboru (-∞, -2,200> ∪ <
2,200, ∞), tudíž nezamítáme H0. Nebyl prokázán statisticky významný rozdíl na hladině
významnosti α=0,05 v naměřených hodnotách skoku dalekého z místa u chlapců ve
věku 11-12 let s absencí hodin TV, v porovnání se skupinou chlapců ve věku 11-12 let
se standardním průběhem TV.
Opakované lehy-sedy chlapci 11-12 let
Aritmetický průměr výsledků opakovaných lehů-sedů u chlapců s absencí TV byl
26,778/min a u chlapců se standardní výukou TV 41,23/min.
Hodnota testového kritéria T Stat (4,845) spadá do kritického oboru (-∞, - 1,739 > ∪ <
1,739, ∞), a tudíž zamítáme H0. Byl prokázán statisticky významný rozdíl na hladině
významnosti α=0,05 v naměřených hodnotách opakovaných lehů-sedů u skupiny chlapců ve věku 11-12 let s absencí hodin TV, v porovnání se skupinou chlapců ve věku 11-
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12 let se standardním průběhem TV. Dále pro pravostranný t test nulovou hypotézu zamítáme, hodnota testového kritéria T Stat spadá do kritického oboru < 2,109, ∞). Byl
prokázán statisticky významný rozdíl na hladině významnosti α=0,05 v naměřených
hodnotách opakovaných lehů-sedů u skupiny chlapců ve věku 11-12 let s absencí hodin
TV, v porovnání se skupinou chlapců ve věku 11-12 let se standardním průběhem TV.
Můžeme tedy potvrdit, že skupina chlapců ve věku 11-12 let s absencí TV dosáhne
horších výsledků v testu opakovaných lehů-sedů v porovnání se skupinou chlapců ve
věku 11-12 let se standardním průběhem TV.

Člunkový běh chlapci 11-12 let
Aritmetický průměr výsledků člunkového běhu u chlapců s absencí TV byl 12,355
sekund a u chlapců se standardní výukou TV 11,544 sekund.
Hodnota testového kritéria T Stat (-1,620) nespadá do kritického oboru (-∞, -2,228> ∪
< 2,228, ∞), tudíž nezamítáme H0. Nebyl prokázán statisticky významný rozdíl na hladině významnosti α=0,05 v naměřených hodnotách člunkového běhu u chlapců ve věku
11-12 let s absencí hodin TV, v porovnání se skupinou chlapců ve věku 11-12 let se
standardním průběhem TV.
Z výše zmíněných výsledků tedy u chlapců ve věku 11-12 let potvrzujeme hypotézu H1
pouze v případě opakovaných lehů sedů.

6.1.5 Dívky 13 -14 let
Skok daleký z místa dívky 13-14 let
Aritmetický průměr výsledků skoku dalekého z místa u dívek s absencí TV byl 179,8
cm a u dívek se standardní výukou TV 179,178 cm.
Hodnota testového kritéria T Stat (-0,085) nespadá do kritického oboru (-∞, -2,051> ∪
< 2,051, ∞), tudíž nezamítáme H0. Nebyl prokázán statisticky významný rozdíl na hladině významnosti α=0,05 v naměřených hodnotách skoku dalekého z místa u dívek ve
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věku 13-14 let s absencí hodin TV, v porovnání se skupinou dívek ve věku 13-14 let se
standardním průběhem TV.

Opakované lehy-sedy dívky 13-14 let
Aritmetický průměr výsledků opakovaných lehů-sedů u dívek s absencí TV byl
30,267/min a u dívek se standardní výukou TV 35,250/min.
Hodnota testového kritéria T Stat (2,126) spadá do kritického oboru (-∞, - 1,706 > ∪ <
1,706, ∞), a tudíž zamítáme H0. Byl prokázán statisticky významný rozdíl na hladině
významnosti α=0,05 v naměřených hodnotách opakovaných lehů-sedů u skupiny dívek
ve věku 13-14 let s absencí hodin TV, v porovnání se skupinou dívek ve věku 13-14 let
se standardním průběhem TV. Dále pro pravostranný t test nulovou hypotézu zamítáme,
hodnota testového kritéria T Stat spadá do kritického oboru < 2,055, ∞). Byl prokázán
statisticky významný rozdíl na hladině významnosti α=0,05 v naměřených hodnotách
opakovaných lehů-sedů u skupiny dívek ve věku 13-14 let s absencí hodin TV, v porovnání se skupinou dívek ve věku 13-14 let se standardním průběhem TV. Můžeme
tedy potvrdit, že skupina dívek ve věku 13-14 let s absencí TV dosáhne horších výsledků v testu opakovaných lehů-sedů, v porovnání se skupinou dívek ve věku 13-14 let se
standardním průběhem TV.

Vytrvalostní člunkový běh dívky 13-14 let
Aritmetický průměr výsledků člunkového běhu u dívek s absencí TV byl 4,620 minuty a
u dívek se standardní výukou TV 4 minuty.
Hodnota testového kritéria T Stat (-0,936) nespadá do kritického oboru (-∞, -2,145 > ∪
< 2,145, ∞), tudíž nezamítáme H0. Nebyl prokázán statisticky významný rozdíl na hladině významnosti α=0,05 v naměřených hodnotách vytrvalostního člunkového běhu u
dívek ve věku 13-14 let s absencí hodin TV, v porovnání se skupinou dívek ve věku 1314 let se standardním průběhem TV.

123

Člunkový běh dívky 13-14 let
Aritmetický průměr výsledků člunkového běhu u dívek s absencí TV byl 11,673 sekund
a u dívek se standardní výukou TV 12,043 sekund.
Hodnota testového kritéria T Stat (1,093) nespadá do kritického oboru (-∞, -2,048 > ∪
< 2,048, ∞), tudíž nezamítáme H0. Nebyl prokázán statisticky významný rozdíl na hladině významnosti α=0,05 v naměřených hodnotách člunkového běhu u dívek ve věku
13-14 let s absencí hodin TV, v porovnání se skupinou dívek ve věku 13-14 let se standardním průběhem TV.
U dívek ve věku 13-14 let můžeme opět potvrdit H1 v případě motorického testu T2, tj.
opakovaných lehů-sedů.

6.1.6 Chlapci 13-14 let
Skok daleký z místa chlapci 13-14 let
Aritmetický průměr výsledků skoku dalekého z místa u chlapců s absencí TV byl
197,533 cm a u chlapců se standardní výukou TV 189,425 cm.
Hodnota testového kritéria T Stat (-0,926) nespadá do kritického oboru (-∞, -2,030> ∪
< 2,030, ∞), tudíž nezamítáme H0. Nebyl prokázán statisticky významný rozdíl na hladině významnosti α=0,05 v naměřených hodnotách skoku dalekého z místa u chlapců ve
věku 13-14 let s absencí hodin TV, v porovnání se skupinou chlapců ve věku 13-14 let
se standardním průběhem TV.

Opakované lehy-sedy chlapci 13-14 let
Aritmetický průměr výsledků opakovaných lehů-sedů u chlapců s absencí TV byl
32,133/min a u chlapců se standardní výukou TV 38,928/min.
Hodnota testového kritéria T Stat (2,693) spadá do kritického oboru (-∞, - 1,697 > ∪ <
1,697, ∞), a tudíž zamítáme H0. Byl prokázán statisticky významný rozdíl na hladině
významnosti α=0,05 v naměřených hodnotách opakovaných lehů-sedů u skupiny chlap-
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ců ve věku 13-14 let s absencí hodin TV, v porovnání se skupinou chlapců ve věku 1314 let se standardním průběhem TV. Dále pro pravostranný t test nulovou hypotézu zamítáme, hodnota testového kritéria T Stat spadá do kritického oboru < 2,042, ∞). Byl
prokázán statisticky významný rozdíl na hladině významnosti α=0,05 v naměřených
hodnotách opakovaných lehů-sedů u skupiny chlapců ve věku 13-14 let s absencí hodin
TV, v porovnání se skupinou chlapců ve věku 13-14 let se standardním průběhem TV.
Můžeme tedy potvrdit, že skupina chlapců ve věku 13-14 let s absencí TV dosáhne
horších výsledků v testu opakovaných lehů-sedů, v porovnání se skupinou chlapců ve
věku 13-14 let se standardním průběhem TV.

Člunkový běh chlapci 13-14 let
Aritmetický průměr výsledků člunkového běhu u chlapců s absencí TV byl 11,180
sekund a u chlapců se standardní výukou TV 11,761 sekund.
Hodnota testového kritéria T Stat (1,524) nespadá do kritického oboru (-∞, -2,021> ∪ <
2,021, ∞), tudíž nezamítáme H0. Nebyl prokázán statisticky významný rozdíl na hladině
významnosti α=0,05 v naměřených hodnotách člunkového běhu u chlapců ve věku 1314 let s absencí hodin TV, v porovnání se skupinou chlapců ve věku 13-14 let se standardním průběhem TV.
U chlapců nejstarší věkové skupiny se nám tedy opakuje stejná situace jako u dívek, to
jest, že se potvrdila H1 pouze v případě opakovaných lehů-sedů.

Na výsledky motorických testů mohou mít vliv možné regionální rozdíly, dále protiepidemická restriktivní opatření spojená například s omezením mimoškolních volnočasových pohybových aktivit. Na druhou stranu děti během pandemie netrávily tolik času
sezením ve školních lavicích, avšak tato doba mohla být kompenzována dobou strávenou před obrazovkou počítače či televize. Můžeme také usuzovat, že pro některé děti
je tělesná výchova jediným zdrojem sportovní pohybové aktivity během týdne, či
zdrojem motivace k volnočasovým pohybovým aktivitám.
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Mezi studie, jež se zaobírají podobnou problematikou jako tato diplomová patří například práce Hardyho et al. (2012), jež potvrdila úzkou souvislost mezi nízkou úrovní
základních pohybových dovedností u dětí a dospívajících s nižší úrovní kardiorespirační
kondice a nižší úrovně fyzické aktivity. Pavlovic et al. (2021) ve své studii, jež byla
provedena v USA sděluje, že 79% z respondentů z celkového počtu 2240 uvedlo, že studenti byli během uzávěrky z důvodu pandemie významně méně fyzicky aktivní nebo o
něco méně fyzicky aktivní, než před těmito restriktivními opatřeními. Studie také
ukázala, že dopad restriktivních opatření měl významný vliv na výuku tělesné výchovy
v celých Spojených státech amerických, konkrétně bylo pozorováno významné snížení
požadavků na výuku tělesné výchovy a také snížení požadavků na množství času věnované fyzické aktivitě. Oba tyto faktory by mohly vést k vyšší obezitě a k nižší kardiorespirační kondici u dětí, což by mohlo být predispozičním faktorem kardiometabolických onemocnění a dalších negativních zdravotních následků (Pavlovic et al.,2021).
To, že děti s větším počtem hodin tělesné výchovy během týdne mají lepší úroveň fyzické zdatnosti, dosahují lepších výsledků v motorické testové baterii Eurofit test, netrpí
tolik nadváhou a mají lepší stravovací návyky ve srovnání se svými vrstevníky s nižším
počtem hodin TV, říkají autoři jedné polské studie (Lugoswska et al., 2020).

6.1.7 Dotazníkové šetření skupina 9-10 let
Pokud porovnáme skupinu dívek ve věku 9-10 let s absencí TV, tak tyto dívky vykazovaly vyšší prioritu pohybové volnočasové aktivity týkající se organizování soutěživých sportů (aktivita číslo 9) a to konkrétně 54,69% z maxima, v porovnání s dívkami
ve věku 9-10 let se standardní výukou TV – tyto dívky vykazovaly prioritu k organizování soutěživých sportů 41,66% z možného maxima. Dalším typem volnočasové
pohybové aktivity byly návštěvy sportovních soutěží (aktivita číslo 10), kde vykazovala
skupina dívek s absencí TV vyšší prioritu v porovnání s druhou skupinou 70,31% ku
61,66%. Posledním typem volnočasové pohybové aktivity byl rekreační, neorganizovaný, organizovaný sport (aktivita číslo 21), kde naopak vidíme větší prioritu u
dívek se standardní výukou TV jež dosáhly 79,16%, naproti tomu dívky, které neměly
TV dosáhly pouze 65,62%. Celková priorita volnočasových pohybových aktivit byla u
dívek s absencí TV vyšší o cca 2%, konkrétně dosáhly 63,54% ve srovnání s druhou
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skupinou dívek – ty vykazovaly při součtu priorit volnočasových pohybových aktivit
61,38% prioritu z možného maxima. Jinou situaci můžeme ovšem pozorovat u chlapců
téhož věku, kde vykazovali větší prioritu chlapci, jež měli výuku TV. Pouze u aktivity
týkající se organizování soutěživých sportů dosáhli chlapci bez výuky TV více procent 62,50% z možného maxima v porovnání s chlapci, jež měli standardní výuku TV – ti
dosáhli 60,71%. U dalších dvou typů volnočasových pohybových aktivit tzn. navštěvování sportovních soutěží (absence TV – 71,87% : standardní TV – 82,14%) a rekreačního, neorganizovaného a organizovaného sportu (absence TV – 73,43% : standardní TV – 79,16%). Též u celkové priority volnočasových pohybových aktivit byly
tyto zmíněné aktivity důležitější pro chlapce se standardní výukou TV - konkrétně vykazovali 74,10% prioritu a jejich vrstevníci, kteří TV neměli dosáhli 69,27%. Z výše
zmíněného můžeme tedy u skupiny chlapců potvrdit hypotézu H2 (testovaný soubor
dětí, které neměly po období pandemie koronaviru a letních prázdnin výuku tělesné výchovy, bude vykazovat nižší význam priority v účasti na volnočasových pohybových
aktivitách v porovnání s výsledky jedinců z již dříve provedeného šetření, u kterých probíhala tělesná výchova běžným způsobem) a u dívek v této věkové kategorii hypotézu
H2 můžeme zamítnout. Co se týče hodnocení preference volnočasových aktivit, tak
testovaná skupina dívek považovala za nejdůležitější aktivity: návštěvy příbuzných (aktivita č. 20), pomoc v domácnosti (aktivita č. 18) a mimořádnou práci pro školu (aktivita
č.11). Chlapci sice považovali také za nejdůležitější návštěvy příbuzných, dále hraní karet, videoher, počítač (aktivita č. 7), ale na třetím místě důležitosti se u nich vyskytovala
aktivita č. 21. - rekreační, neorganizovaný, organizovaný sport.
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Dotazníkové šetření - pohybové aktivity (dívky 9-10 let)
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Graf 28: Porovnání priority účasti na volnočasových pohybových aktivitách (dívky 9-10 let)
modrá barva – absence TV červená barva – standardní průběh TV
n=16

128

Dotazníkové šetření - pohybové aktivity (chlapci 9-10 let)
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Graf 29: Porovnání priority účasti na volnočasových pohybových aktivitách (chlapci 9-10 let )
modrá barva – absence TV červená barva – standardní průběh TV
n=16
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6.1.8 Dotazníkové šetření skupina 11-12 let
V další věkové kategorii (11-12 let) byla situace u dívek taková, že sice skupina jež TV
neměla, vykazovala větší celkovou prioritu pohybových aktivit, konkrétně 60,42% v porovnání s druhou skupinou, která dosáhla 59,05% priority, přičemž můžeme soudit tento
rozdíl jako zanedbatelný. Výrazný rozdíl byl ovšem u dívek této věkové kategorie u aktivity číslo 9, kde dívky bez výuky TV dosáhly 62,5% priority oproti svým vrstevnicím
s 50,71%. Naopak tomu bylo u aktivit číslo 10 a 21, které byly naopak důležitější pro
dívky s běžnou výukou TV (aktivita č. 9 standardní TV 62,14% x bez TV 57,81%; aktivita č. 21 standardní TV 64,28% x skupina bez TV 60,93%). U chlapců ve věku 11-12
let byla situace jasnější, jelikož jak u všech typů volnočasových pohybových aktivit, tak
i v celkovém součtu priorit vykazovali chlapci, jež měli standardní výuku TV větší prioritu v porovnání s druhou skupinou chlapců, kteří TV neměli. Uvedeno v číslech celková priorita skupiny se standardní výukou TV 71,15% x skupina bez TV 62,04%, aktivita č. 9 skupina s TV – 63,46% x skupina s absencí TV 52,11%; aktivita č. 10 skupina
s TV 72,11% x skupina bez TV 69,44% a konečně aktivita č. 21 u skupiny s výukou TV
byla 77,88% oproti chlapcům bez TV, kteří měli 63,89% prioritu. U skupiny 11-12
letých chlapců tedy opět můžeme potvrdit hypotézu H2. U dívek v tomto věku je však
situace taková, že dívky s absencí TV vykazovaly vyšší prioritu celkového součtu pohybových aktivit, avšak procentuální rozdíl je při porovnání těchto dvou skupin dívek zanedbatelný. Při hodnocení priorit volnočasových aktivit u dívek bylo opět dosaženo nejvíce bodů u aktivity č. 20, další v pořadí bylo loudání a povídání s přáteli (aktivita č. 5)
a na stejné úrovni se umístila relaxace (aktivita č. 14) a pomoc v domácnosti (aktivita č.
18). Chlapci preferovali návštěvy příbuzných (aktivita č. 20), loudání a povídání s přáteli (aktivita č. 5) a sledování televize/videa (aktivita č. 3).
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Dotazníkové šetření - pohybové aktivity (dívky 11-12 let)
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Obrázek 30: Porovnání priority účasti na volnočasových pohybových aktivitách (dívky 11-12 let)
modrá barva – absence TV červená barva – standardní průběh TV
n=15
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Dotazníkové šetření - pohybové aktivity (chlapci 11-12 let)
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Graf 31: Porovnání priority účasti na volnočasových pohybových aktivitách (chlapci 11-12 let)
modrá barva – absence TV červená barva – standardní průběh TV
n=9
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6.1.9 Dotazníkové šetření skupina 13-14 let
Dostáváme se k poslední věkové kategorii a to ke skupině ve věku 13-14. U dívek v této
věkové kategorii můžeme vidět větší prioritu jak v případě všech typů volnočasových
pohybových aktivit, až na aktivitu č. 10, tak i v celkovém součtu priorit pohybových aktivit u dívek, jež TV neměly. Konkrétní procenta pak jsou v případě celkového součtu
priorit u dívek s absencí TV 60,55% oproti 57,44% u skupiny se standardní výukou TV.
Uvedeno v procentech - aktivita č. 9 skupina s TV – 47,32% x skupina s absencí TV
55%; aktivita č. 10 skupina s TV 62,5% x skupina bez TV 58,33% a konečně aktivita č.
21 u skupiny s výukou TV byla 62,5% oproti dívkám bez TV, které měly 68,33% prioritu. V případě chlapců ve věku 13-14 let naopak byla důležitější celková pohybová aktivita pro skupinu s TV – 63,39% oproti chlapcům bez TV – 61,66%. Analogii pak můžeme vidět u aktivit č. 9 a 21, kde opět vykazovali větší důležitost chlapci se standardní
výukou TV (aktivita č. 9: 62,5%, aktivita č. 21: 75,89%) v porovnání s chlapci, jež TV
neměli (aktivita č. 9: 48,33%, aktivita č. 21: 70%). Jedině v případě aktivity číslo 10
byla situace opačná, protože byla důležitější pro chlapce s absencí TV (66,66%) v porovnání s vrstevníky s výukou TV (51,78%). Stejná situace se tedy opakovala i v této
poslední věkové kategorii, kde se opět potvrzuje hypotéza H2 u chlapců. V případě skupiny dívek ve věku 13-14 let opět zamítáme hypotézu H2. U nejstarší věkové skupiny
dívek dosáhly největší priority: návštěvy příbuzných (aktivita č. 20), (aktivita č. 21) - rekreační, neorganizovaný, organizovaný sport stejně jako loudání a povídání s přáteli
(aktivita č. 5) a nakupování (aktivita č. 3). Chlapci považovali za nejdůležitější povídání
s přáteli (aktivita č. 5) a (aktivita č. 21) - rekreační, neorganizovaný, organizovaný
sport.
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Dotazníkové šetření - pohybové aktivity (dívky 13-14 let)
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Graf 32: Porovnání priority účasti na volnočasových pohybových aktivitách (dívky 13-14 let)
modrá barva – absence TV červená barva – standardní průběh TV
n=13
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Dotazníkové šetření - pohybové aktivity (chlapci 13-14 let)
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Graf 33: Porovnání priority účasti na volnočasových pohybových aktivitách (chlapci 13-14 let)
modrá barva – absence TV červená barva – standardní průběh TV
n=15

Z dotazníkového šetření můžeme vyvodit závěr, že chlapci bez výuky TV (ve všech věkových kategorií) vykazují nižší prioritu k volnočasovým pohybovým aktivitám, což
nám potvrzuje hypotézu H2. U dívek naopak tuto hypotézu zamítáme, jelikož naopak
skupina s absencí TV vykazovala vyšší prioritu k volnočasovým pohybovým aktivitám.
Z výsledků můžeme tedy usuzovat možné intersexuální rozdíly, jež mají vliv právě na
motivaci k pohybovým aktivitám. Je také možné, že chlapci na rozdíl od dívek potřebují
k motivaci účastnění se na volnočasových pohybových aktivitách právě výuku tělesné
výchovy. Z dalších činitelů, které mohou ovlivnit výsledky dotazníkového šetření bych
zařadila stejně tak, jako tomu bylo u výsledků motorických testů i možné regionální rozdíly.
Stockwell et al. (2020) ve své systematické review potvrzuje, že epidemiologická situace a s ní spojená restriktivní opatření mezi něž můžeme zařadit i uzavření škol a s tím
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spojenou absenci tělesné výchovy mají vliv na fyzickou aktivitu a různých typů populací včetně dětí. Většina článků z 66, které byly v této metaanalýze zkoumány uváděla
pokles fyzické aktivity a zvýšení sedavého způsobu života. Z tohoto důvodu autoři upozorňují na důležitost vytváření vhodných intervenčních programů, jež podporují fyzickou aktivitu a redukují sedavý styl života (Stockwell et al., 2020). Studie, jež se zaměřovala přímo na objektivní měření úrovně pohybové aktivity za pomoci akcelerometru, tak i na subjektivní hodnocení pomocí dotazníku u dětí školního věku během pandemie COVID-19 odhalila, že se pohybová aktivita dětí snížila a naopak vzrostl čas, který
stráví sezením u obrazovek a tato skutečnost pokračovala i po opětovném otevření škola
sportovních klubů (ten Velde at al., 2021). Co se týče intersexuálních rozdílů, tak se v
mataanalýze sestavené Sallisem et al. (2000) setkáváme skutečně s intersexuálními rozdíly, jež ovlivňují pohybovou aktivitu dětí, který však uvádí jako rizikovou skupinu, jež
má tendence k fyzické hypoaktivitě dívky. Vyšší aktivitu chlapců v rámci střední až intenzivní fyzické aktivity, než je tomu u dívek potvrzuje také Patnode et al. (2010) a
podobných závěrů ve své práci dosahuje i de Looze et al., jež zkoumali (2019) pohlavní
rozdíly ve fyzické aktivitě a poraněních napříč 36 státy.
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6.2 Diskuze k výzkumným otázkám
6.2.1 Diskuze k první výzkumné otázce
První výzkumná otázka práce zněla: Jaký vliv má absence hodin tělesné výchovy na výsledky testové baterie UNIFITTEST (6-60)?
Co se týče vlivu absence hodin tělesné výchovy, tak jsme mohli pozorovat její negativní
vliv v případě všech věkových skupin a u obou pohlaví, avšak pouze u některých motorických testů. U dívek nejmladší věkové kategorie byl negativní dopad absence TV pozorován v případě dvou ze čtyř motorických testů a to u člunkového vytrvalostního
běhu a člunkového běhu 4x10 metrů. Naopak u skoku dalekého z místa jsme pozorovali
lepší výsledky u skupiny dívek s absencí tělesné výchovy a u testu opakovaných lehůsedů nebyl prokázán žádný vliv absence hodin tělesné výchovy. U chlapců nejmladší
věkové kategorie byl prokázán negativní vliv absence hodin tělesné výchovy pouze v
případě vytrvalostního člunkového běhu a naproti tomu u testů T1,T2 a T4 jsme neprokázali vliv absence hodin TV. U zbylých věkových kategorií (kategorie 11-12 let a
nejstarší věkové kategorie 13-14 let), jak u chlapců tak u dívek jsme mohli pozorovat
negativní vliv absence tělesné výchovy pouze u testu T2 (opakované lehy-sedy). Pokud
jde o testy T1, T3 a T4, tak jsme u nich statisticky neprokázali vliv absence hodin TV.
Z výsledků vyplývá, že největší negativní dopad měla absence TV na výsledky motorického testu - T2 (opakovaných lehů sedů) a dále také na výsledky vytrvalostního člunkového běhu - T3. Tyto výsledky nám mohou tedy poukazovat na pokles dynamických
a vytrvalostně silových schopností břišního svalstva a bedrokyčelních flexorů (T2) a u
výsledků T3 můžeme usuzovat pokles běžeckých vytrvalostních schopností a s tím spojeným poklesem maximálního aerobního výkonu, s čím mohou mít opět souvislost již
zmíněná restriktivní opatření (absence TV a zrušení pohybových volnočasových aktivit).
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6.2.3 Diskuze k druhé výzkumné otázce
Druhá výzkumná otázka: Jak se liší priority v účasti na volnočasových pohybových aktivitách u dětí, jež neměly po období pandemie koronaviru a letních prázdnin výuku tělesné výchovy v porovnání se souborem probandů, u kterých probíhala výuka tělesné
výchovy běžným způsobem?
Když se nejdříve zaměříme na výsledky celkové priority účasti na volnočasových pohybových aktivitách, tak jsme mohli pozorovat pohlavní rozdíly. Dívky všech věkových
kategorií, jež postrádaly výuku tělesné výchovy vykazovaly vyšší celkovou důležitost
účasti na pohybových volnočasových aktivitách, v porovnání s jejich vrstevnicemi s
běžnou výukou TV. U chlapců ve všech věkových kategorií byla situace přesně opačná,
tedy chlapci s absencí TV vykazovali nižší celkovou prioritu účasti na volnočasových
pohybových aktivitách, v porovnání se svými vrstevníky se standardní výukou tělesné
výchovy. Pokud budeme dále mluvit o konkrétních pohybových aktivitách, tak dívky
nejmladší věkové kategorie bez tělesné výchovy vykazovaly vyšší prioritu aktivity, organizování soutěživých sportů (aktivita č. 9) a návštěvy sportovních soutěží (aktivit č.
10) a naopak vykazovaly nižší důležitost týkající se rekreačního, neorganizovaného, organizovaného sportu (aktivita č. 21). Dívky bez TV ve věkové kategorii 11-12 let vykazovaly vyšší důležitost u aktivity č. 9, kde jsme mohli vidět více než 10% rozdíl priority a naopak nižší prioritu aktivit č. 10 a č. 21, avšak je pravda, že celková priorita byla
sice u dívek bez TV ve střední věkové kategorii vyšší, ovšem procentuální rozdíl byl nepatrný. Nejstarší skupina dívek (13-14 let) s absencí TV dosáhla větší důležitosti v případě aktivity č. 9 a 21 a naproti tomu nižší priority u aktivity č.10.
Chlapci nejmladší věkové kategorie bez TV vykazovali vyšší důležitost pouze u aktivity
týkající se organizování soutěživých sportů, u zbylých dvou aktivit byla jejich priorita
naopak nižší v porovnání s jejich vrstevníky s výukou TV. Věková kategorie 11-12 let u
chlapců bez TV měla homologní výsledky u všech tří aktivit (9,10 i 21) – tj. dosáhli
nižší priority v porovnání s druhou skupinou chlapců. Konečně se dostáváme k nejstarší
věkové kategorii chlapců, u níž došlo ke stejné situaci, jako v předešlé věkové skupině
chlapců – tzn. opět vykazovali nižší prioritu ve všech pohybových aktivitách chlapci s
absencí tělesné výchovy. Důvodem takovýchto výsledků může být možná vyšší motiva-
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ce ze strany vyučujících tělesné výchovy, jež vyučují právě skupinu dívek, které tělesnou výchovu půl roku neměly a analogicky z toho můžeme vyvodit možný opačný
důvod u chlapců s absencí TV tzn., že motivace těchto chlapců možná není ze strany vyučujících dostatečná.

6.3 Limity diplomové práce
Mezi hlavní limity práce bych zařadila to, že nebylo dosaženo stejného počtu probandů,
jako tomu bylo u diplomové práce s níž své výsledky porovnávám a také to, že nebyly
změřeny všechny komponenty motorické testové baterie UNIFIT 6-60. Ovšem tyto zmíněné aspekty bohužel nebylo možné ovlivnit z důvodu zhoršující se epidemiologické
situace a s ní spojenými restriktivními opatřeními, které byly schvalovány a vyhlašovány v podstatě ze dne na den. Co se týče dotazníkového šetření, tak je samozřejmé to, že
se jedná pouze o subjektivní hodnocení jedince, jež není tedy možné čistě objektivně
měřit a které se může z důvodu vnějších či vnitřních vlivů či okolností měnit.
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7. ZÁVĚR
Cílem diplomové práce bylo zjistit vliv absence hodin tělesné výchovy na výsledky
motorických testů, konkrétně na výsledky testové baterie UNIFITTEST (6-60) a na
volnočasovou pohybovou aktivitu dětí ze základní školy ve věku mezi 9-14 lety, a tyto
získané výsledky porovnat s výsledky již dříve provedené studie, která byla uskutečněna
v období, během kterého probíhala výuka tělesné výchovy běžným způsobem. Do období absence hodin tělesné výchovy bylo zahrnuto období pandemie koronaviru spolu s
obdobím letních prázdnin. Z výsledků vyplývá, že absence tělesné výchovy měla negativní vliv u dívek nejmladší věkové kategorie na test vytrvalostního člunkového běhu a
na člunkový běh 4x10m. U chlapců v nejmladší věkové kategorii byl zjištěn negativní
vliv pouze na výsledky vytrvalostního člunkového běhu. Ve věkové kategorii 11-12 let
dosáhly horších výsledků obě pohlaví pouze v testu opakovaných lehů-sedů. Dostáváme
se k nejstarší věkové kategorii, kde měla absence tělesné výchovy opět u obou pohlaví
negativní vliv na výsledky opakovaných lehů-sedů. Co se týče toho, jak absence TV
ovlivnila prioritu dětí k volnočasovým pohybovým aktivitám, tak v diplomové práci
byly zjištěny pohlavní rozdíly – konkrétně dívky ve všech věkových kategoriích, jež neměly výuku tělesné výchovy vykazovaly vyšší prioritu k volnočasovým pohybových aktivitám a naproti tomu u chlapců ve všech věkových kategoriích byla situace přesně
opačná, tj. že vykazovali nižší prioritu k pohybovým aktivitám v porovnání se svými
vrstevníky se standardním průběhem TV. Doufám, že tato diplomová práce bude mít
preventivní dopad a bude odrazovým můstkem pro další motorické testování, či zjišťování priority pohybové aktivity u dětí po opětovném uzavření škol a zrušení různých
volnočasových pohybových aktivit, k čemuž došlo v průběhu měsíce října 2020.
Vhodné by také bylo vytvořit nějaký náhradní pohybový program v případě, že by došlo
k další vlně pandemie COVID-19 a s ní spojeným opětovným uzavíráním škol a dalších
restriktivních opatření.
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Příloha č. 2 – Vzor informovaného souhlasu
INFORMOVANÝ SOUHLAS
Vážený pane, vážená paní,
v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími
obecně závaznými právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá
18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních slu HYPERLINK "http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372"žb HYPERLINK "http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372"ách a
podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011
Sb.) a Úmluva o lidských právech a biomedicín HYPERLINK "http://www.slg.cz/
umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine"ě č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s účastí Vaší/Vašeho dcery/syna ve výzkumném projektu na UK FTVS v
rámci diplomové práce s názvem: „Vliv absence hodin tělesné výchovy na výsledky
motorických testů u dětí ze základní školy“ prováděné na ZŠ Husova 170 v Jičíně.
Projekt bude probíhat v měsíci říjnu 2020 – listopadu 2020.
Cílem výzkumu je zjistit vliv absence hodin tělesné výchovy na výsledky motorických
testů u dětí ze základní školy, přičemž do období absence hodin tělesné výchovy je
zahrnuto období pandemie koronaviru spolu s obdobím letních prázdnin.
Způsob testování bude neinvazivní. Vaše dítě bude testováno za pomoci testové baterie
UNIFITTEST (6-60), jejíž součástí je: skok daleký z místa s odrazem snožmo,
opakovaný leh-sed, vytrvalostní člunkový běh, člunkový běh 4x10 metrů. Dále mu bude
změřena tělesná výška, tělesná hmotnost a podkožní tuk. Budete požádáni o spolupráci
při vyplňování dotazníku, jež se týká volnočasových aktivit dítěte.
Časová náročnost projektu: testování bude probíhat v rámci hodin tělesné výchovy,
volný čas dítěte, tak nebude nikterak omezen či ovlivněn. Vyplnění dotazníku Vám a
Vaším dítětem zabere cca deset minut.
Testování je neinvazivní, bezbolestné a bezpečné. Rizika spojená s testováním
nepřevýší rizika aktivit, jež Vaše děti provádí během hodin tělesné výchovy. Budou
zajištěné adekvátní podmínky prostředí a adekvátní příprava účastníků k provádění
aktivit v rámci daného výzkumu. Před testování se řádně rozcvičí.
Během testování Vašeho dítěte bude přítomen učitel tělocviku a fyzioterapeut (moje
osoba). Bezpečnost bude zajištěna standardním způsobem
Do projektu nemůže být zařazené dítě, které bude mít zranění, akutní zejména infekční
onemocnění nebo dítě s jakýmkoliv onemocněním či omezením pohybového aparátu a
v rekonvalescenci po onemocnění či úrazu, jež by narušovala jejich hybnost a mobilitu.
Přínosem tohoto výzkumného projektu pro Vás a Vaše dítě bude informace o jeho
motorických schopnostech a volnočasových aktivitách v porovnání s ostatními dětmi v
dané věkové skupině. A v neposlední řadě také to, jaký vliv má právě absence výuky
tělesné výchovy na výše zmíněné parametry.
Účast Vašeho dítěte v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená.
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V případě zájmu o celkové výsledky a závěry výzkumného projektu mě prosím
neváhejte kontaktovat na emailové adrese janavosahlova11@post.cz
Ochrana osobních dat: Data budou shromažďována a zpracovávána v souladu s pravidly
vymezenými nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. – o
zpracování osobních údajů. Budou získávány následující osobní údaje: jméno, pohlaví a
věk, naměřená data na základě výše uvedených testů, které budou bezpečně uchovány
na heslem zajištěném počítači v uzamčeném prostoru, přístup k nim bude mít hlavní
řešitel. Uvědomuji si, že text je anonymizován, neobsahuje-li jakékoli informace, které
jednotlivě či ve svém souhrnu mohou vést k identifikaci konkrétní osoby - budu dbát na
to, aby jednotlivé osoby nebyly rozpoznatelné v textu práce. Osobní data, která by vedla
k identifikaci účastníků výzkumu, budou bezprostředně do 1 dne po testování
anonymizována.
Získaná data budou zpracovávána, bezpečně uchována a publikována v anonymní
podobě v diplomové práci, případně v odborných časopisech, monografiích a
prezentována na konferencích, případně budou využita při další výzkumné práci na UK
FTVS.
Pořizování fotografií/videí/audio nahrávek účastníků: V rámci této studie nebudou
pořizovány žádné fotografie, videa či audionahrávky zúčastněných probandů.
V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita.

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu:
Jméno a příjmení osoby,
Podpis:........................

která

provedla

poučení:

Bc.

Jana

Vosáhlová

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně
souhlasím s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v
dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi
na své dotazy. Potvrzuji, že mé dítě má platnou zdravotní prohlídku. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude následně informovat předkladatele projektu. Dále potvrzuji, že mi byl předán jeden originál vyhotovení tohoto informovaného souhlasu.
Místo, datum ....................
Jméno a příjmení účastníka ................................................
Podpis: ....................................
Jméno a příjmení zákonného zástupce .................................
Vztah zákonného zástupce k účastníkovi ....................................
Podpis: .............................
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