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ABSTRAKT 

Název: 

Vliv pravidelné sportovní aktivity na úroveň motorických schopností žáků se 

speciálním(vzdělávacími potřebami na odborném učilišti. 

Cíl práce: 

Porovnat stupeň kondičních a koordinačních schopností u 4 skupin žáků odborného 

učiliště, které je určeno žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Zjistit, jak 

diagnostikovaná porucha, která je řadí do režimu vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, ovlivňuje stupeň kondičních a koordinačních schopností a jak 

přispívá pravidelná sportovní aktivita ke zlepšování těchto schopností. 

Metoda: 

Skupina probandů byla rozdělena na 4 skupiny, a to na žáky sportující bez poruchy, 

na žáky sportující s poruchou, na žáky nesportující bez poruchy a na žáky nesportující 

s poruchou. U každého probanda byla zjištěna tělesná hmotnost, tělesná výška a proveden 

součet tří kožních řas. Dále byla u každého žáka měřena motorická výkonnost testovou 

baterií UNIFITTESTu 6-60 a stupeň koordinačních schopností byl diagnostikován podle 

projektu provedeného Kohoutkem (2005). 

Výsledky: 

Dokazují pozitivní vliv pravidelné sportovní aktivity zejména na koordinační 

schopnosti. Potvrzují, že žáci bez poruchy dosahují vyšší úrovně motorických schopností 

než žáci s diagnostikovanou vzdělávací potřebou. Dokazují, že žákům s poruchou pomáhá 

sportovní aktivita pozitivně ovlivňovat úroveň jejich motorických schopností. Potvrzují 

teorii, že diagnostikovaná porucha neovlivňuje úroveň kondičních schopností. Přinášejí 

důkazy o tom, že žáci s poruchou, kteří pravidelně nesportují, dosahují velmi 

podprůměrných výsledků v testech kondičních i koordinačních schopností. 
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Klíčová slova: 

Kondiční schopnosti, koordinační schopnosti, žák se specifickou vzdělávací 

potřebou, odborné učiliště, období adolescence. 
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1. ÚVOD 

Optimální, spíše však vyšší úroveň motorické výkonnosti je významnou hodnotou v 

životě člověka, neboť prokazatelně přispívá k jeho kvalitě. Podle autorizovaných pramenů 

zdatnost umožňuje s náležitou validitou realizovat běžné každodenní aktivity, redukuje 

zdravotní rizika a je předpokladem účasti na fyzicky náročnějších aktivitách, které život 

člověka obohacují (Chytráčková 2002). 

Hodnocení motorické výkonnosti se provádí pomocí motorických testů, a to buď 

laboratorních nebo terénních. V praxi se pro diagnostiku motorických schopností nejčastěji 

užívají terénní testy, které postačují pro hrubý odhad motorických schopností danné 

zkoumané skupiny probandů (Měkota, Novosad, 2005). 

Koordinace - obratnost: Je soubor schopností lehce a účelně koordinovat vlastní 

pohyby a přizpůsobovat je měnícím se podmínkám. V koordinaci převládají požadavky na 

přesnou souhru stahů různých svalových skupin co do síly a rychlosti svalové kontrakce a 

co do jejich časového sledu (Dovalil1982). 

Vysoká úroveň koordinačního rozvoje podmiňuje situační a podmínkám adekvátní 

rozmanité využívání dovedností na základě velké zásoby pohybových programů. Jedinec 

tak může rychle a cíleně reagovat na základě racionálního rozlišení požadavků na 

pohybové jednání. Paralelně se rozvíjí činnost receptorů a ve spojení se smyslovým 

vnímáním dochází k rozvoji prostorových a časových vjemů a pohybových představ 

(Kohoutek, Rendl, V éle, 2005). 

Koordinovaný motorický projev je podmíněn i mimo jiné schopností příjmu a 

zpracování podnětových informací. Čím více je člověk schopen své pohyby a okolní 

prostředí vnímat, tím lépe je schopen reagovat na měnící se okolnosti průběhu pohybu a v 

rámci svých individuálních možností pohybové jednání zvládnout (Kohoutek, Rendl, Véle, 

2005). 

V období pubescence dochází ke zhoršení pohybů, které vyžadují vysokou přesnost 

a náročné řízení. Vysoké přírůstky kondičních předpokladů vyžadují nové přizpůsobení 

koordinačních mechanismů řízení změněným podmínkám, zejména silovým a pákovým. 
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Adolescence je poté obdobím stabilizace nervových a motorických funkcí (Kohoutek, 

Hendl, V éle 2005). 

Podle zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních, středních škol a vyšších 

odborných škol (školský zákon) ve znění pozdějších zákonů, vytváří předpoklady pro 

rovnocenné uplatnění postižené mládeže společnosti. Žáci se mohou připravovat ve 

speciálních středních školách, speciálních třídách ostatních středních škol, odborných 

učilištích a praktických školách, nebo v běžných školách (integrovaně) (Keblová 2001). 

Specifické vzdělávací potřeby jsou zjišťovány na základě speciálně pedagogického 

a psychologického vyšetření a jejich rozsah a závažnost opravňuje žáka k zařazení do 

režimu speciálního vzdělávání na speciální škole (Michalík 1999). 

Pedagogicko psychologická poradna je jedním z typů poradenských pracovišť. 

Jejich činnost se zaměřuje zejména na psychologické a speciálně pedagogické vyšetření a 

zajištění psychologické a speciálně pedagogické péče zpravidla žákům se speciálními 

vzdělávacími potřebami (Michalík 1999). 

Odborné učiliště poskytuje profesní přípravu v soustavě učebních oborů, které jsou 

vhodné zejména pro absolventy zvláštních škol a pro žáky, kteří vykazovali prospěchové 

nedostatky v základní škole. Zároveň je zdravotní stav žáků v normě a umožňuje jim 

vykonávat učební obory i se zvýšenou fyzickou náročností (Keblová 2001). 
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2. PŘEHLED LITERATURY, VYMEZENÍ PROBLEMATIKY 

2.1 Motorické schopnosti 

Základní motorická výkonnost je připravenost jedince podávat výkony ve všech 

základních pohybových činnostech. Představuje strukturovanou globální entitu, která se 

vztahuje ke zdraví a výkonu. Komponentami, které tvoří základ motorické výkonnosti, 

jsou základní motorické schopnosti ( Čelikovský aj. 1990). 

Motorická schopnost je soubor integrovaných vnitřních, relativně samostatných 

"' předpokladů splnit pohybový úkol. Soubor těchto integrovaných předpokladů se považuje 

za systém, který má více rozlišovacích úrovní, jako je buněčná, tkáňová, orgánová. Prvky 

tohoto systému (subsystémy) jsou orgány lidského těla a jejich anatomické, fyziologické, 

mechanické a motorické funkce. Subsystémy jsou v těle vždy obsaženy (Čelikovský aj. 

1990). 

Rozdělení motorických schopností 

V názorových diskusích se zpřesňuje konstrukt "motorická schopnost", 

specifikován je klíčový pojem její definice "předpoklad" (pohybové činnosti), a to ve 

smyslu integrace predispozic či orgánových funkcí a jejich vzájemné interakce. Narůstající 

počet v různých výzkumech nalezených faktorů a subfaktorů nastoluje potřebu dohodou 

určit rovinu schopností primárních (základních) (Měkota 2000). 

Na vyšší úrovni obecnosti lze dělit motorické schopnosti do dvou seskupení na 

kondiční a koordinační. Mezi schopnostmi kondičními a koordinačními stojí schopnosti 

hybridní, neboli kondičně- koordinační (Měkota, Novosad, 2005). 

Motorické schopnosti v období adolescence 

Cílem mé práce je zkoumání motorické schopnosti žáků odborného učiliště, tedy 

adolescentů ve věku od 15 do 20 let. Proto zde neuvádím celou charakteristiku vývoje 

lidské motoriky, ale zastavuji se pouze u období adolescentů, kteří jsou předmětem mého 

výzkumu. 

Charakteristika vývoje tohoto období motoriky souvisí s postupným sjednocováním 

jednotlivých komponent motoriky, které se formují do nového harmonického celku. 

Motorické schopnosti jsou stále více provázány a vzájemně podmíněny, spolu se zvýšenou 
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motorickou učenlivostí mohou být tzv. druhým vrcholem rozvoje motoriky a pro mnohé 

jedince vlastně i kulminací celoživotního motorického vývoje (Hájek 2001). 

V rozvoji motorických schopností adolescentů se uplatňují bisexuální rozdíly a věk. 

Odborná literatura poskytuje údaje o výsledCích měření motorických schopností, které 

umožňují zobecnit informace o "průměrné" netrénující populace (Hájek 2001). 
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2.2 Kondiční schopnosti 

Kondiční schopnosti jsou determinovány převážně faktory a procesy energetickými 

(Měkota, Novosad, 2005). ; 

Silové schopnosti 

Silová schopnost se považuje za základní a rozhodující schopnost, bez které se 

nemohou ostatní schopnosti při motorické činnosti vůbec projevit (Čelikovský aj.1990). 

Síla jako pohybová schopnost je definována jako schopnost překonávat odpor 

vnějšího prostředí pomocí svalového úsilí. Silové schopnosti dělíme na sílu statickou a 

dynamickou. Dále dělíme sílu na maximální, rychlou, reaktivní a výbušnou. (Měkota, 

Novosad, 2005). 

Pro testování silových schopností mého souboru používám z testové sestavy 

UNIITTEST 6-60 test Tl - skok daleký z místa, který hodnotí dynamickou explosivně

silovou schopnost, a test T2 - leh sed za 1 minutu, který hodnotí dynamickou vytrvalostní 

silovou schopnost (Chytráčková 2002). 

Rychlostní schopnosti 

Rychlostní schopnost je schopnost provést určitou motorickou činnost nebo 

realizovat určitý pohybový úkol v co nejkratším časovém úseku (Čelikovský 1990). 

Rychlostní schopnosti mají nejvyšší stupeň dědičnosti ze všech pohybových 

schopností. V úvahách o rychlostních schopnostech se často objevují úvahy, zda je lze 

tréninkem vůbec ovlivnit a zda tento komplex neurčují pouze dědičné dispozice (Dovalil 

aj. 1982). 

Někteří autoři již opouští tradiční zařazení rychlosti mezi kondiční schopnosti. 

Měkota ( 1990) zařazuje rychlostní schopnost mezi takzvané schopnosti hybridní 

(koordinačně- kondiční). 

Základní rozlišení rychlostních schopností je na reakční rychlost, akční rychlost. 

Někteří autoři přidávají také rychlostní sílu (Měkota 2000). 

V testové baterii UNIFITTESTu 6-60 pro můj zkoumaný vzorek je pro hodnocení 

rychlostní schopnosti použit test T4 - člunkový běh na 4 x 10 m, kterým je hodnocena 

akční cyklická rychlostní schopnost. Součástí pohybových dovedností obsažených v tomto 

testu je také reakční rychlost při zahájení činnosti na daný akustický signál (Chytráčková 

2002). 
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Vytrvalostní schopnost 

Vytrvalostní schopnosti dělíme podle několika hledisek na základní a speciální 

vytrvalost, podle způsobu energetického krytí na aerobní a anaerobní, podle pohybového 

zatížení na krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou vytrvalost (Měkota, Novosad, 

2005). 

V testové baterii UNIFITTESTu 6-60 je v mé práci použito testu T3 -běh po dobu 

12 minut, který hodnotí dlouhodobou běžeckou vytrvalost. 
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2.3 Koordinanční schopnosti 

Protože o kondičních schopnostech existuje velká řada studií, výzkumů a publikací, 

považuji tuto oblast za známou a ucelenější. Naopak je tomu v oblasti koordinačních 

schopností. Ty se jeví jako méně vyhraněné, výsledky bývají často vágní. Je to dáno 

povahou těchto schopností, pro něž nalézt validní indikátor je neobyčejně obtížné. Zdá se, 

že často využívané testy obratnosti nebo hbitosti (agility) jsou více podmíněny 

"energeticky" než "informačně" (Měkota 2000). Proto ve své práci věnuji více pozornosti 

celé této oblasti, která ještě není zcela vyhraněna a tolik známá. 

Koordinací se rozumí schopnost přesně realizovat složité časoprostorové struktury 

pohybu. Jedná se o plnění relativně samostatného komplexu pohybových úkolů, které jsou 

charakterizovány převážně acyklickou strukturou pohybu.Tato schopnost je úzce 

spojována s problémy řízení a regulace motoriky. Schopnost koordinace přesahuje rámec 

sportu a tělovýchovné zájmy, ale váže se také na činnosti v oblasti pracovní, branné 

(Čelikovský aj.1990). 

Koordinační schopnosti mají zásadní význam pro rychlost, přesnost a trvalost 

osvojování pohybových dovedností a na všech výkonnostních stupních spoluurčují 

kondiční potenciál. Jsou specificky trénovatelné a v procesu jejich upevňování a rozvoje 

jsou značně závislé na habituálních faktorech, kognitivním potenciálu a motivačních 

procesech osobnosti (Kohoutek, Rendl, V éle, 20?5). 

Rozvinuté koordinační schopnosti jsou charakteristické rychlou a správnou reakcí 

na podněty k zahájení, ke změně nebo k ukončení činnosti, souhrou jednotlivých dílčích 

činností, pohybů a jejich sladěním do pohybových celků. Dále kontrolují vlastní pohybové 

činnosti ve smyslu přiměřeného vynakládání svalové síly, využití prostoru a vhodné 

načasování činnosti. Adaptují pohybové činnosti podle měnících se vnějších nebo vnitřních 

podmínek. Snaží se vybírat vhodné pohybové programy a snaží se o jejich bezchybné a 

hospodárné provedení (Kohoutek, Rendl, V éle, 2005). 
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Koncepce koordinačních schopností 

S rozvojem poznatků a přístupů se mění i koncepce koordinační sféry motoriky 

člověka. Podle Beleje (2006) spadají první poznatky do 20.let minulého století a jsou 

spojeny se jmény Ozoreckého a Bieleckého, kteří zahrnuli do testů pohybových vlastností 

také testy na statickou a dynamickou koordinaci, rovnováhu, rychlost a frekvenci pohybu. 

Další významnou osobností byl podle Beleje (2006) Američan Fleishman, který vymezil 

několik typů specifických koordinačních schopností. Dále ho uvádí jako autora názvu 

koordinační schopnosti. Do té doby se užívalo termínu obratnost. Na americké autory 

navazuje český autor Čelikovský (1990), který ale neustále používá termínu obratnost na 

rozdíl od svých amerických a německých kolegů. 

Podle Čelikovského (1990) se komplex obratnostních schopností dělí do třech 

oblastí, které nejsou na stejné úrovni. Třetí oblast je výslednicí oblasti jedna a dvě, které 

samy o sobě vyžadují cílené a pravidelné tréninkové metody a prostředky. Obratnost je 

spojená s procesem řízení a regulace motoriky. První oblastí je oblast senzomotorická, kam 

patří kinestetická diferenciační, rovnováhová, rytmická, orientační schopnost. Do druhé 

oblasti patří vlastnosti pohybové soustavy jako je pohyblivost aj. A do třetí oblasti patří 

oblast regulovaného pohybu jako je schopnost řešit prostorovou strukturu pohybu a 

schopnost řešit časovou strukturu pohybu (Čelikovský aj .1990). 

V posledních 25 letech se vytváří nová koncepce, ve které se oblast obratnosti 

přetvořila na oblast koordinačních schopností. Termín obratnost je pojímán jako příliš 

všeobecný, komplexní (Belej 2006). 

Podle Beleje (2006) prvním, kdo vymezil 3 úrovně koordinačních projevů 

v pohybu člověka, byl Farfel. Patří sem přesnost, čas a změny vykonávání pohybové 

činnosti. Teorií a přístupů k vymezení a popisu koordinačních schopností je velká spousta. 

Jedná se o ruské autory Filipoviče, Matvjejeva a především Lacha, které cituje Belej 

(2006). Dále Belej (2006) cituje německé autory, a to především Schnabela, který vymezil 

3 základní koordinační schopnosti: řízení pohybu, přestavby, spojování pohybu a 

motorické učení. Současně charakterizoval také ll speciálních koordinačních schopností. 
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Významnou osobou této oblasti je podle Kohoutka (2005) německý autor Hirtz, 

který na základě svých rozsáhlých výzkumů otestoval asi 1800 žáků ve věku 7-16 let 

pomocí asi 20 motorických testů a vymezil 6 typů koordinačních schopností. 

Na koncepci koordinačních schopností existuje velká řada pohledů a přístupů s 

menšími, či většími odchylkami. Různí autoři uvádí a pojmenovávají různé nebo obdobné 

koordinační výkonové předpoklady. Měkota (1983) uvádí počet jmenovaných od 5-18, 

Kohoutek (2005) cituje Hirtze a jeho 80 pojmů označujících tyto předpoklady. Pro potřeby 

mé práce budu postupovat podle definice Hirtze, kterého cituje Kohoutek (2005), a to 

z důvodu zcela postačujícího vymezení koordinačních schopností pro účely školní tělesné 

výchovy. 

Hodnocení koordinačních schopností 

Obratnostní (koordinační) schopnosti představují oblast motoriky, jejíž diagnostika 

působí mnohé obtíže. Vyplývají z celkového, dosud nedostatečného teoretického zvládnutí 

problematiky, ale i ze skutečnosti, že se jedná o vícerozměrnou motorickou schopnost, 

kterou v souhrnu tvoří dílčí subschopnosti. Tyto jednotlivé subschopnosti je pak snazší 

hodnotit, k čemuž se dosud nejčastěji užívá metoda testování (Hájek 2001). 

Motorické testování používá pro kvantifikaci výkonu v testech obratnosti a 

zručnosti čtyři základní kritéria. Těmito kritérii jsou složitost pohybu, přesnost pohybu, 

přizpůsobivost a učenlivost (Měkota 1984). 

Hodnocení obratnostních schopností je často velmi obtížně testovatelné zvláště 

v oblasti regulovaného pohybu, kdy pohybová činnost nabývá charakteru motorické 

dovednosti (Hájek 2001). 

Kohoutek (2005), který ve své práci přejímá dělení koordinačních schopností podle 

Hirtze, uvádí pro potřeby hodnocení koordinačních schopností ve sportu sedm typů 

koordinačních schopností. 

- schopnost diferenciace 

- schopnost orientace 
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-schopnostrovnováhová 

- schopnost reakční 

-schopnostrybrrůcká 

-schopnostsdružovatpohyby 

-schopnost přestavby a přizpůsobení (Kohoutek, Rendl, V éle, 2005) 

Pro potřeby naší školní praxe uvádí Kohoutek (2005) podle Hirtze pět typů 

koordinačních schopností: 

- kinestetickodirenciační 

- prostorově orientační 

- rovnováhovou 

- komplexní reakce 

-rytmickou 

Kinesteticko diferenciační schopnost 

Tato schopnost umožňuje rozlišovat parametry vlastního pohybu, tj . trvání pohybu, 

způsoby svalového napětí a kontrakce. Závisí na dílčích kinestetických regulátorech 

(propriorecepční a somestetický analyzátor), jejichž funkce spočívá v rozlišování silových, 

prostorových a časových charakteristik struktury pohybu. Je velmi důležitá pro regulaci 

pohybu, protože umožňuje správné řízení pohybu a má kontrolní funkci (Čelikovský aj. 

1990). 

Tato schopnost je schopností realizovat přesné a ekonomické pohyby na základě 

přesně rozlišené a rozpracované informace (Kohoutek, Rendl, V éle, 2005). 

Je to schopnost rozlišovat časové, prostorové a silové parametry pohybu podle 

zadaného pohybového úkolu. Podstata je ve vnímání senzorických rozdílů, rozlišení 

podnětů na základě vlastní činnosti (Belej 2006). 

V testové baterii citované Kohoutkem (2005) byl pro můj zkoumaný vzorek použit 

test Kl - skok do hloubky na cílovou značku. Popis tohoto testu uvádím v příloze č. 1. 
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Rovnováhová schopnost 

Je schopností udržet tělo v relativně stabilní (vratké poloze), případně obnovit 

výchozí polohu při zrněně vnějších podmínek. Je schopností řešit motorickou úlohu na 

malé opomé ploše nebo ve velmi labilním postavení. Uplatňuje se při malé opěrné ploše, 

při rotačních pohybech a při velkých a náhlých změnách těžiště těla (Čelikovský aj. 1990). 

Podle Čelikovského (1990) rozlišujeme statickorovnováhovou schopnost jako 

předpoklad udržet tělo ve vratké poloze bez lokomoce, a dynamickorovnováhovou 

schopnost jako předpoklad provedení pohybového úkolu při přesunu těla na úzké ploše 

nebo pohyblivém předmětu, a balancování předmětu ve vratké poloze. 

V testové baterii citované Kohoutkem (2005) byl pro můj zkoumaný vzorek použit 

test K4 - obraty na lavičce. Popis tohoto testu uvádím v příloze č.2. 

Rytmická schopnost 

Je schopnost pochopení, vnímání, zapamatování a vyjádření časově dynamické 

struktury úlohy, a to buď předem dané nebo v úloze obsažené. Tato schopnost umožňuje 

strukturaci do pohybové formy. Jedná se buď o rytmickou percepci, tj o vnímání a 

reprodukci rytmů na podněty taktilní, zrakové a sluchové (u nich je vnímání nejpřesnější), 

a nebo jde o rytmickou realizaci pohybu , tj. uskutečnění rytmické formy v pohybové 

činnosti (podnět může být obsažen přímo v pohybu) (Čelikovský 1977). 

V testové baterii citované Kohoutkem (2005) byl pro můj zkoumaný vzorek použit 

test K5- sprint podle stanoveného rytmu. Popis tohoto testu uvádím v příloze č. 3. 

Prostorověorientační schopnost 

Je schopnost rozlišení a zrněny polohy a pohybu těla jako celku v prostoru podle 

zadané úlohy a schopnost prostorové regulace pohybového jednání v rámci zobecněného 

pohybového vzorce. Je dána percepční pohotovostí, což je spojení a návaznost zrakové 

percepce vyššími psychickými procesy, jako je analýza situace, klasifikace, rozhodování a 

výběr řešení. Proces orientace zkvalitňuje spolu s centrálním viděním také periferní vidění 

(Čelikovský 1977). 

V testové baterii citované Kohoutkem (2005) byl pro můj zkoumaný vzorek použit 

test K2 - běh k číslovaným medicinbalům. Popis tohoto testu uvádím v příloze č. 4. 
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Komplexní reakční schopnost 

Je schopnost rychlého a úkolově specifického zahájení a provedení krátkodobého 

pohybového jednání celého těla na více nebo méně složité signály a nebo v návaznosti na 

předchozí pohybovou činnost (Kohoutek, Rendl, V éle, 2005). 

V testové baterii citované Kohoutkem (2005) byl pro můj zkoumaný vzorek použit 

test K3- reakce na zvukový signál. Popis tohoto testu uvádím v příloze č. 5. 

Biologický základ koordinačních schopností 

Úroveň koordinačních schopností závisí na stavu a rozvoji jednotlivých prvků, 

které tvoří její strukturu. Jedná se o 3 okruhy, a to o okruh dozrávání smyslových a 

receptorových orgánů jako základu senzomotorických schopností, dále o okruh procesu 

zrání CNS a jeho propojení do korových a podkorových oblastí a naposledy o okruh 

pohybového aparátu (Čelikovský aj .1990). 

Smyslové a receptorové orgány 

Veškeré informace z vnitřního a vnějšího prostředí zajišťují exteroreceptory a 

interoreceptory, které zprostředkují nejjednodušší senzorický proces - pocity. Pro 

motorickou koordinaci je důležitých pět analyzátorů, které různými formami ovlivňují 

proces řízení a regulace pohybového jednání (Kohoutek, Rendl, Véle, 2005). 

a) Kinestetický analyzátor - nachází se ve svalech, úponech, šlachách a kloubech. 

Poskytují informace o poloze těla, změně napětí, o působících silách. 

b) Statickokinetický analyzátor - nachází se ve vestibulárním aparátu vnitřního ucha. 

Podává informace a o směru a změnách rychlosti pohybů hlavy. 

c) Taktilní analyzátor - umístěn v pokožce. Podává informace o formě a povrchu 

dotýkaného předmětu. 

d) Optický analyzátor - receptory se nazývají telereceptory neboli distanční. Podávají 

informace o pohybech a představují optické provedení pohybového výkonu. 

e) Akustický analyzátor - v oblasti pohybového aktu je důležitost prostřednictvím 

akustického signálu většinou nepodstatná (Kohoutek, Rendl, V éle, 2005). 
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CNS 

Mozek dítěte se vyvíjí a roste asi do 12 let života. Před tím asi kolem 5. až 6. roku 

dochází ke stratifikaci gangliových buněk s počínající hybnou a smyslovou aktivitou. Toto 

období je nejdůležitější pro růst mozku. Na dozrávání funkcí má vliv velká 

interindividuální variabilita. Mozečkové funkce se ustalují na začátku školního věku, 

zatímco korové o něco později. S dozráváním mozkových funkcí se vyvíjejí i 

koordinované pohyby. Podkorové senzomotorické systémy se vyvíjejí metodou zkusných 

spojů a to jako odraz na vlivy vnějšího prostředí. Z těchto důvodů se usuzuje na značné 

rozdíly u pohybových vzorců starších dětí a dospělých (Čelikovský aj .1990). 

Podle Kohoutka, Rendla, V éleho (2005) se na řízení pohybu podílí dva systémy: 

a) systém pyramidový, který zajišťuje volní hybnost, tedy hybnost cílenou nazývanou též 

ideokinetickou 

b) systém extrapyramidový-, který jde složitější cestou přes systém bazálních ganglií a 

který zajišťuje mimovolní hybnost, tedy hybnost podpůrnou nazývanou též 

ereisnmatickou. 

Složitější druhy pohybů vyžadují působení vyšších úrovní centrálního nervového 

systému, která jsou označována jako funkční generátory. Sem patří podkorová řídící 

centra, bazální ganglia, která jsou generátorem pomalých pohybů a strategie pohybů. Tím 

se schopnost střídá aktivace a relaxace, např. při přenosu váhy z jedné končetiny na druhou 

při chůzi. Dále sem patří mozeček (cerebelum), který je naopak generátorem rychlých 

pohybů a především koordinuje pohyb v prostoru a čase. Mozeček řídí pohyb nejen podle 

vnitřního tělesného schématu, ale také analyzuje vnější prostředí. Na těchto základech se 

jedinec učí hodnotit rychlost a vzdálenost pohybujícího se v zevním prostředí. Dále také 

časuje jednotlivé fáze pohybu (Kohoutek, Rendl, V éle, 2005). 

Pohybový aparát 

Splnění koordinačních požadavků ovlivňuje také vlastní pohybová soustava 

jedince. Vztahy mezi výkonností v koordinaci můžeme sledovat jak mezi jednotlivými 

prvky sledování (např. délkové, šířkové rozměry, kloubní rozsah, svalová elasticita ... ), ale 

také komplexním vyjádřením (např. somatotyp jedince). Ke zvláštnostem také přihlížíme 

především v období růstu, kde nacházíme velké rozdíly mezi stejně starými jedinci 

(Čelikovský aj. 2005). 
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Senzitivní období pro vývoj koordinačních schopností 

V průběhu lidské ontogeneze se ve vývoji objevují periody, kdy se střídají periody 

s dynamickými změnami s obdobím s pomalými změnami či dokonce stagnace. Etapy 

s vysokou dynamikou změn se jeví jako výhodné pro ovlivňování žádoucích změn vnějších 

stimulací, protože v tomto období je dětský organismus citlivější vůči vnějším vlivům. 

Tato období jsou označována jako senzitivní nebo citlivá (Kohoutek, Hendl, Véle, 2005). 

Nelze opět zobecnit a přesně vymezit věková období, kdy ke kterému období 

dochází. Často se rozpětí uváděná v nejrůznějších publikacích vztahují pouze k určité 

specifické schopnosti. Opět existuje i řada odpůrců a velká řada názorů na senzitivní 

období a kritická období ve vývoji koordinačních schopností. 

Vývoj probíhá různě podle typů koordinačních schopností. Relativně nejdříve se 

rozvíjí kinesteticko diferenciační a rytmická schopnost. Potom nastupuje prostorově 

orientační a rovnováhová.schopnost. K dosažení plného rozvoje koordinačních schopností 

dochází mezi 14,5 až 17. rokem života (Kohoutek,Hendl, Véle, 2005). 

Obecně je za 1. senzitivní období považováno období nástupu do školy a mladší 

školní věk, tedy od 6-10 (resp. 7-11, u chlapců až 12 let) let. Toto období je obdobím 

vysoké motorické učenlivosti (příznivé období pro osvojování širokého okruhu dovedností, 

tedy vytváření dovednostního základu). Velmi důležité je tedy období před nástupem do 

školy, kdy by se mělo dítě naučit co největšímu okruhu dovedností za účelem vytvoření 

bohaté základny pro příští motorické učení. V období puberty se vývoj částečně zpomaluje 

až stagnuje a k mírnému zlepšení dochází až zhruba po 5 letech (Kohoutek, Hendl, V éle, 

2005). 

Za 2.senzitivní období je považováno období na konci puberty a dále adolescence 

(2.fáze zrání - období 14-18 let). Jde hlavně o využití změněných parametrů jak 

morfologických tak motorických jako je nárůst svalové síly a nárůst anaerobních 

vytrvalostních možností (Kohoutek, Hendl, V éle, 2005). 

Období adolescence 

S ohledem na popisovanou skupinu se chci zastavit u věkového období adolescentů, 

tedy u věkového období od 15-20 let. 
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Toto období je obdobím integrace motoriky a završování motorického rozvoje. Věk 

mezi 17-21 lety znamená optimum koordinačního rozvoje. Dochází k dosažení pohlavní 

dospělosti, u některých doznívá ještě pubertální vývoj. Biologické zrání je dovršeno také 

zráním psychickým. Intelektová a emocionální vyzrálost se projevuje například i ve 

vyhraněném zájmu o specializované sportovní aktivity (Hájek 2001). 

V oblasti motorického proJeVU se pohyby zpřesňují, jsou plynulejší, rytmičtější, 

ekonomičtější, estetičtější, s relativně vysokou výkonností, pohybová lateralita je 

vyhraněná. Každý jedinec už má svůj pohybový projev (styl), projevuje určitou míru 

kreativity při řešení pohybového úkolu. Vytváří se takzvaný koordinační rukopis 

(Kohoutek, Hendl, V éle, 2005). 

Jedinci se odlišují úrovní rozvoje a mírou vyrovnanosti jednotlivých motorických 

schopností, množstvím a stupněm osvojení motorických dovedností, charakterem a svého 

pohybového projevu, objemem a intenzitou pohybových aktivit a mírou kreativity při 

řešení pohybových dovedností. Dotváří se ženská a mužská motorika, kde se prohlubují 

rozdíly zejména v oblasti výkonnosti (Hájek 2001). 

Rozvoj koordinačních schopností je podmíněn adekvátními podněty a také úrovní 

ostatních schopností jako je rychlost, síla, kloubní pohyblivost, svalová elasticita atd. 

Odborná literatura neuvádí rozdíly v koordinačních schopnostech mezi muži a ženami 

(s výjimkou kloubní pohyblivosti a popř. svalové elasticity) také proto, že je obtížné určit 

hranici mezi schopnostmi a jimi podmíněnými motorickými dovednostmi (Hájek 2005). 

V období postpubescence (15-20 let), které je předmětem mé výzkumné práce, je 

obdobím intenzivního rozvoje všech schopností s předpokladem dosažení individuálního 

rozvojového maxima zejména schopností koordinačních a rychlostních, pokud k tomu byl 

vytvořen dostatečný základ na nižších stupních motorického vývoje. Koordinační úroveň 

je často charakterizována výraznými interindividuálními rozdíly, podmíněnými 

genetickými faktory a odlišným pohybovým režimem. Koordinační schopnosti jsou 

v tomto období stabilizovány a jejich podoba a úroveň koresponduje s rozdílnými 

předpoklady tělesné stavby a s obsahem, rozsahem a intenzitou sportovních aktivit 

(Kohoutek, Hendl, V éle, 2005). 
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Diagnostika motoriky představuje v oblasti speciální pedagogiky důležitou oblast 

vzhledem ke stanovení její vývojové úrovně jedinců s postižením (s poruchou), což mimo 

jiné souvisí a ovlivňuje i profesionální orientaci a přípravu na výkon povolání. Při 

diagnostické činnosti v oblasti motoriky je potřeba si uvědomit, že motorika u lidí 

s postižením (s poruchou) vykazuje určité zvláštnosti, které mají souvislost se základním 

typem postižení (poruchy) (Keblová 2001). 
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2.4 Odborné učiliště pro žáky se specifickou vzdělávací potřebou 

V České republice vznikl již před 50 lety systém speciálních škol a zařízení pro děti 

vyžadující zvláštní metody a přístupy. Jedná se o předškolní zařízení (speciální mateřská 

škola, speciální třída při mateřské škole), dříve zvláštní školu dnes základní, dříve 

pomocnou dnes speciální školu, dále odborné učiliště a praktickou školu (Keblová 2001). 

Odborná učiliště jsou zřízena pro žáky ze zvláštních škol anebo žáky, kteří vykazují 

velké prospěchové nedostatky na základní škole. Dále jsou také určená žákům se 

zdravotním postižením, žákům osobnostně nevyzrálých a žákům ze sociálně nepodnětného 

prostředí. U žáků je diagnostikována jedna nebo i více kombinovaných vad. Zároveň je 

stav žáků v takové normě, že jsou schopni vykonávat zvolený obor i se zvýšenou fyzickou 

náročností. Jedná se o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami (Keblová 2001). 

Michalík (1999) cituje směrnici MŠMT ČR o integraci žáků se specifickými 

vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení, která definuje tohoto žáka. Jedná se 

o děti s postižením zraku, sluchovým postižením, tělesným postižením, s vadami řeči, 

s více vadami, s lékařskou diagnózou autismus, se specifickými poruchami učení a 

chování, zdravotně postižené z důvodu dlouhodobé chronické nemoci a to tehdy, jestliže 

byly specifické vzdělávací potřeby zjištěny na základě psychologického a speciálně 

pedagogického vyšetření a jejich rozsah a závažnost opravňuje žáka k zařazení do režimu 

speciálního vzdělávání ve speciální škole. 

Tyto speciální vzdělávací potřeby u žáků jsou diagnostikovány odborným lékařem, 

pedagogicko psychologickou poradnou, speciálním pedagogickým centrem. Pro žáky s 

diagnostikovanou poruchou je ministerstvem školství přidělován takzvaný zvýšený 

normativ na postiženého žáka. Žáci, kteří přichází ze zvláštní nebo pomocné školy jsou 

automaticky zařazovány mezi žáky se zvýšeným normativem, protože u nich byla 

diagnostikována porucha nebo jejich kombinace při nástupu do režimu vzdělávání žáků se 

specifickými vzdělávacími potřebami. Žáci, kteří přicházejí ze základní školy, jsou 

odesíláni na vyšetření do pedagogicko psychologické poradny, která provede vyšetření a 

podá odborný posudek a doporučení pro metody vzdělávání a výchovy pro konkrétního 

žáka. Na odborné učiliště mohou být přijati i žáci bez postižení, avšak jejich množství 

nesmí přesáhnout jednu čtvrtinu ze stanoveného maximálního počtu žáků (Keblová 2001). 
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Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami v podmínkách jak 

speciálních škol, ale i integrovaného vzdělávání klade zvýšené nároky na zajištění 

podmínek pro dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví a hygieny práce, protože výuka 

probíhá také formou pracovního vyučování (odborný výcvik, praktická cvičení) 

v místnostech mimo tradiční učebny. Organizačně je bezpečnost práce zajištěna snížením 

počtu žáků ve výchovné skupině, ve třídě a ve skupině odborného výcviku a také popř. na 

hodinách tělesné výchovy ustanovením vyhlášky č.127/1997 Sb. (Keblová 2001). 

Žáci odborného učiliště 

Žáci odborného učiliště patří mezi významné procento dětí a mládeže, u kterého 

dochází k problémovému vývoji chování a osobnosti pod vlivem mnoha různých faktorů. 

Škola a především její pedagogové musí hledat cesty, jak využít psychických předpokladů 

a možností osobnosti dětí tak, aby dosahovaly dobré adaptace a úspěšnosti v životě 

(Vágnerová 2004). 

Společným rysem těchto dětí je obtížné přizpůsobování se společnosti. Vyžadují 

proto zvláštní výchovný přístup, odlišný od výchovy ostatní populace (Kohoutek 1996). 

Vágnerová (2004) uvádí, že role tzv. "problémového" dítěte se v určité oblasti 

vymykají obecně platným normám. Jednu ze skupin či podskupin anormativně se 

chovajících problémových dětí a mládeže tvoří děti dificilní. Za dificility jsou považovány 

výchovné a výukové těžkosti, které jsou ještě v rámci širší normy: nejsou tedy primárně 

organické, psychopatické, psychotické ani oligofrenické (Kohoutek 1996). 

Hlavní okruhy závad chování a prožívání (občasných, kratších a ještě 

nedosahujících kvantitativní ani kvalitativní úrovně vážných duševních poruch a poruch 

chování uváděných např. v Mezinárodní klasifikaci nemocí vydávané Ženevou 

rozdělujeme do jedenácti skupin (Kohoutek 1996): 

1. zvýšená psychická tenze 

2. psychomotorická instabilita (drobné poškození mozku, které je zdrojem řady 

výchovných a výukových komplikací) 

3. infantilismus 

4. sociálně pedagogicky anormativní chování 

5. komunikační problémy 

6. disharmonický vývoj osobnosti 

7. nedostatky poznávacích procesů 

8. poruchy motoriky, lokomoce a praxie 
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9. sociální zanedbanost (děti se sociokulturním handicapem) 

10. subnorma intelektových schopností a školská výkonnost 

ll . maladaptivní profesní a studijní orientace. 

Je třeba zdůraznit, že poruchy (resp. dificility) se mohou také kombinovat nebo 

přecházet v jinou, měnit se a to zejména u dětí. 

Také příčiny vzniku se často kombinují. Mohou být biogenní, např. dědičné, 

vývojové, typologické zvláštnosti; somatogenní, např. poškození mozku a analyzátorů 

během života, tělesné choroby ovlivňující psychiku a osobnost, psychogenní a sociogenní, 

např. vnitřní konflikty, stresy, nepříznivé sociální prostředí, výchovné závady, psychické 

infekce vyvolané soužitím s duševně narušenými lidmi atp. (Kohoutek 1996). 

Charakteristika žáků z pohledu poruch motoriky, lokomoce 

U tohoto typu dětí se vyskytují na různých stupních nebo se také různě kombinují 

tyto nejčastější poruchy v oblasti motoriky: 

přes veškeré úsilí mimořádně neúhledný písemný a kresebný projev 

nápadně kostrbaté písmo s nepřiměřeným tlakem 

značná neobratnost a nesamostatnost v sebeobsluze 

výrazná manuální nezručnost (apraxie) 

velká neobratnost v tělocviku 

má poruchy prostorové orientace 

nápadná neuspořádanost pohybů při chůzi 

časté upadnutí, úrazy, poranění; 

částečně ochrnutá ruka, noha, kulhání 

přecvičená levá ruka, protože nelze používat pravou 

překřížená lateralita 

nevyhraněná lateralita 

zhoršené vnímání vlastního těla 

nápadné grimasování 

třesy, záškuby 

jinak nezvládnuté pohyby 

diskoordinace pohybů, tj. porucha uspořádání, plynulosti a souhry aktivních 

volních pohybů atd. (Kohoutek 1996) 
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Psychologická charakteristika žáků 

Ve výčtu uvádím některé znaky chování a prožívání žáků navštěvujících odborné 

učiliště. Znaky se vyskytují v různých kombinacích a intenzitách projevů. 

záporný vztah žáka k učení, jeho nízká motivace, malá potřeba kladného vztahu, 

malá potřeba úspěšnosti ve škole (nízká aspirační úroveň) 

intelektuální pasivita (ta vede např. k tomu, že mnoho nadaných žáků se ve škole 

spokojuje jen s průměrnými a nižšími výsledky, i když mají kapacitu na výsledky 

lepší) 

sebecit (pocit méněcennosti, snížená sebedůvěra), pocity nedostačivosti 

trpívá dysmorfofobií (tísnivě prožívá svůj vzhled a jeho změny) 

neučí se racionálně 

nezná přesný význam běžných pojmů 

je nechápavé, novou látku chápe pomaleji a těžkopádněji než spolužáci 

má sklon k mechanickému učení 

bývá pasivně negativistické 

má málo rozvinutou abstrakční schopnost 

obtížně aplikuje poučky v praxi. 

je nejisté při jednání s cizími lidmi 

obtížně se přizpůsobuje v těžších situacích (má sníženou frustrační toleranci) 

trpí trémou, má stavy úzkosti (anxiozity) z posuzování druhými lidmi 

na dotazy učitele neodpovídá, ač písemně pracuje dobře a s dětmi o přestávce 

hovoří (selektivní mutismus) 

je impulzivní a emočně dráždivé 

udělá chybu, poněvadž si věc nerozmyslí 

má percepční vady 

nevydrží dlouho u jedné hry (činnosti, práce), brzy se unaví 

nedovede se ovládnout (přes napomenutí) 

je roztěkané, stále je něco rozptyluje, má poruchy pozornosti 

nedovede se soustředit na vyučování 

vykřikuje během vyučování 

dopouští se drobných kázeňských přestupků 

nadměrná lhavost, podvádění, krádeže, drzost, vulgární vyjadřování, hrubost 

negativismus vůči autoritám, ztráta zájmu o školu a výuku 

záškoláctví, toulavost, přespávání mimo domov, žádný nebo malý pocit viny při 
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přestupcích 

členství v závadové skupině, volba nevhodných kamarádů 

poruchy v sociálních vztazích (negativismus, opozičnost ze zásady), podivínskost 

je vztahovačné (Kohoutek 1996) 
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3. CÍLE PRÁCE, ÚKOLY, HYPOTÉZY 

3.1 Cíle práce 

Cílem této diplomové práce je zjištění stavu motorických schopností žáků 

Odborného učiliště a Praktické školy Hostinné. Po nástupu do praxe do speciální školy mě 

zaujal stupeň motorických schopností a dovedností žáků obzvláště při hodinách tělesné 

výchovy. Odborné učiliště je určeno pro další vzdělávání žáků se specifickými 

vzdělávacími potřebami, pro neúspěšné žáky ze základních škol, nebo o žáky ze sociálně 

nepodnětného prostředí. U všech těchto skupin žáků je většinou snížená motivace. Proto se 

ve své práci věnuji porovnání stupně motorické výkonnosti žáků podle testové sestavy 

UNIFITTEST 6-60 a stupně koordinačních schopností podle projektu uskutečněného 

v letech 2000-2003 Kohoutkem (2005). 

3.2 Úkoly 

Pro dosažení hlavních cílů práce byly vytyčeny následující úkoly. 

1) Prostudování odborné literatury a odborných prací zabývající se podobnou 

problematikou. 

2) Příprava materiálu ke sběru dat. 

3) Příprava řízeného rozhovoru se žáky na téma jejich sportovních aktivit a jejich 

rozdělení do skupin podle stanovených kritérií. 

4) Uskutečnění somatického měření a motorických testů podle UNIFITTESTu 6-60. 

5) Uskutečnění testů koordinačních schopností podle projektu Kohoutka (2005). 

6) Zpracování získaných dat sledovaného souboru porovnání se standardy a normami. 

Pro kondiční schopnosti se standardy UNIFITTESTu 6-60 a pro koordinační 

schopnosti se standardy podle Kohoutka (2005). 

7) Získaná data porovnat podle skupin a stanovených hypotéz. 

8) Vypracovat interpretaci výsledků a diskusí a stanovit závěr. 

3.3 Formulace hypotéz 

Jsem si vědoma, že můj zkoumaný soubor je zcela specifickou skupinou mladých 

lidí. Nejedná se o běžnou populaci. Dalším faktorem, který může výsledky ovlivnit, je, že 

se jedná o záměrně vybraný soubor. Předkládané hypotézy jsou tedy platné pouze pro tento 

zkoumaný soubor a výsledky mého výzkumu nelze zobecnit pro ostatní soubory. 
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Hl Předpokládám, že stupeň motorických schopností bude na vyšší úrovni u 

skupiny žáků sportujících. 

H2 Předpokládám, že stupeň motorických schopností bude na vyšší úrovni u 

žáků bez diagnostikované poruchy. 

H3 Předpokládám, že stupeň motorických schopností bude na vyšší úrovni u 

souboru žáků s poruchami, kteří se věnují pravidelné pohybové aktivitě. 

H4 Předpokládám, že stupeň motorických schopností neovlivní diagnostikovaná 

porucha. 
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4. METODY A SOUBOR 

4.1 Soubor 

Výzkumný vzorek byl vytvořen záměrným výběrem. Tvoří ho pouze chlapci, kteří 

dosáhli 17 let v letech 2006, 2007, tedy ročníky narození 1989 a 1990. Jedná se o žáky 

Odborného učiliště a Praktické školy v Hostinném, městečku ležícím v Podkrkonoší asi 

120 km od Prahy. V příloze č. 6 uvádím pro:fil a strukturu žáků OU a PrŠ Hostinné. 

Celkový soubor činil 58 žáků (chlapců). Žáci byli rozděleni do 4 skupin podle 

následujících kritérií. Nejprve jsem formou řízeného rozhovoru zjišťovala , zda se žáci 

mimo hodiny tělesné výchovy vyučované ve škole věnují další sportovní aktivitě bez 

ohledu na stupeň organizovanosti. Druhým kritériem bylo rozdělení těchto dvou skupin 

sportujících a nesportujících na podskupiny podle diagnostikované speciální vzdělávací 

potřeby. Více bylo popsáno o speciálních vzdělávacích potřebách v teoretické části. Můj 

základní soubor je charakterizován věkem, místem, diagnostikovanou vzdělávací 

poruchou, pohybovou aktivitou, somatickým měřením. 

V následující tabulce č.1 uvádím konkrétní počty žáků jednotlivých skupinách a 

označení skupin, které budu v textu dále užívat. 

Tabulka č.l Rozdělení souboru do skupin dle kritérií 

Označení skupiny Počet 

Sportující žáci s poruchami SS 7 

Nesportující žáci s poruchami SN 33 

Sportující žáci bez poruchy BEZS 13 

Nesportující žáci bez poruchy BEZN 5 

Pozn. Zvolené označení skupiny bude používáno dále v práci. 
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4.2 Použité metody 

Předmětem mého sledování bylo naměření základních somatických a motorických 

ukazatelů. Pro somatická měření jsem použila metodu podle UNIFITTESTu 6-60, tedy 

měření výšky, váhy a součet tří kožních řas. Výsledky této charakteristiky souboru uvádím 

v příloze č.7. 

Pro měření kondičních schopností jsem rovněž použila metodu UNIFITTEST 6-60. 

Testová sestava se skládala z testu Tl -člunkový běh 4xl0 m, T2- skok do dálky z místa, 

T3- sed leh za 1 minutu a T4- běh po dobu 12 minut. Testová baterie je sice určena pro 

děti do věku 15 let, ale protože se ve své práci opírám o projekt Kohoutka (2005), který 

testoval děti do věku 14 let, zvolila jsem i stejnou testovou baterii v oblasti kondičních 

schopností. Jak jsem již uváděla, testování koordinačních schopností je teprve v počátcích 

a výsledky testů nejsou jednoduše dostupné, a proto jsem použila dostupný materiál, abych 

získala alespoň nějaké orientační údaje. 

Pro měření koordinačních schopností jsem použila část testů z projektu Kohoutka 

(2005). Kohoutek (2005) cituje Hirtze s testováním pěti základních koordinačních 

schopností. Test Kl - pro kinesteticko diferenciační I prostorově orientační schopnost 

(skok do hloubky na cíl), K2 - pro prostorově orientační schopnost (běh k očíslovaným 

medicinbalům), K3- pro schopnost komplexní reakce (reakce na akustický signál), K4 -

pro dynamicko rovnováhovou schopnost (obraty na lavičce) a K5 - pro rytmickou 

schopnost (sprint podle stanoveného rytmu). Protože tyto testy ještě nejsou tolik známé, 

přikládám jejich postup včetně způsobu provedení a hodnocení do přílohy č. 1-5. 

Pro hodnocení jsem využila metodologického přístupu podle Unifittestu 6-60, 

kterému jsem přizpůsobila také hodnocení koordinačních schopností. Postupovala jsem 

podle klasického přístupu, tedy podle statistického principu normality. Uprostřed stupnice 

se nachází průměrné výkony, v daném případě aritmetický průměr. Výkony jednotlivce se 

hodnotí podle velikosti odchylky od populačního průměru nebo mediánu skupiny. Pro 

účely kondičních, ale i koordinačních schopností jsem použila pouze pětistupňovou normu, 

která se běžně užívá pro hodnocení kondičních schopností dospělých. V další fázi 

statistických výpočtů a porovnávání jsem výkony probandů zařazovala pouze do dvou 

skupin hodnocení, a to podprůměrných a průměrných až nadprůměrných . 
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Výrazně podprůměrný 1 > podprůměrní 

Podprůměrný 2 

Průměrný 3 

Nadprůměrný 4 ~ průměrní až nadprůměrní 

Výrazně nadprůměrný 5 

Při hodnocení kondičních schopností jsem se opírala o tabulky pro danou věkovou 

skupinu UNIFITTESTu 6-60. Při hodnocení koordinačních schopností byla situace 

složitější, protože dosud nejsou k dispozici tabulky pro hodnocení skupiny 17-ti letých, 

takže jsem se opírala o výsledky projektu Kohoutka (2005) a pro hrubou orientaci jsem 

použila dostupné výsledky 14- ti letých žáků. Jednalo se pouze o opěrné body, protože 

v mém výzkumu jsem se snažila především o porovnání 4 specifických skupin a o zjištění 

rozdílů mezi nimi. Rovněž jsem brala v úvahu typ školského zařízení, který je zastoupen 

v mém výzkumu a jehož žáci dospívají psychicky a také fyzicky poněkud později než 

běžná populace. 

4.3 Organizace a postup 

Výzkum by nejprve připraven a ošetřen v oblasti české legislativy, byly zajištěny 

souhlasy zákonných zástupců probandů s testováním jejich nezletilých dětí. Rovněž 

ředitelka školy dala souhlas k výzkumu, k provádění testování v areálu školy a byl 

proveden časový plán. Šetření a testování proběhlo na jaře 2007. V první části byli žáci 

seznámeni s testy, byl proveden řízený rozhovor a šetření, kterým byl žák zařazen do 

skupiny podle kritérií pohybové aktivity a podle kritéria diagnostikované poruchy. 

V dalším kroku proběhla nejprve somatická měření výšky, váhy a změřeny a 

sečteny velikosti 3 kožních řas. Test somatických měření probíhal v tělocvičně OU a PrŠ 

Hostinné. Tato somatická měření posloužila jako popisná charakteristika souboru a 

neshledala jsem žádné věcně významné rozdíly mezi těmito měřeními.Výsledky 

somatického měření jsou uvedeny v příloze č. 7. 

V dalších dnech proběhlo postupné testování probandů testy Tl, T2. T3. Jednalo se 

o test 4 x 1 O m člunkový běh, skok z místa, sed leh za 1 minutu. Tyto testy byly rovněž 

prováděny v tělocvičně OU a PrŠ Hostinné. Poslední test T4- běh po dobu 12 minut bylo 

nutno uskutečnit za příznivých klimatických podmínek při teplotě 12-20 stupňů, v 



relativním bezvětří na pevném a rovném povrchu. Test byl proveden v parku na asfaltové 

pěšině na 400 metrů dlouhém naměřeném okruhu. Výsledky byly zaznamenány do archů a 

přeneseny do programu Excel2003, kde se s nimi dále pracovalo. 

V dalším týdnu došlo k měření testů koordinačních schopností. Testování proběhlo 

ve třech skupinách dle časových možností rozvrhu školy, ale vždy ve stejný denní čas. 

Byly provedeny testy Kl, K2, K3 a K4, tedy test skok do hloubky na cíl, běh k označeným 

medicinbalům, reakce na akustický signál a obraty na lavičce. Tyto testy probíhaly 

v tělocvičně OU a Prš Hostinné. S testem K5 bylo opět nutno počkat na příznivé 

podmínky, stejné jako pro test T4. Test KS- sprint podle stanoveného rytmu byl prováděn 

v parku dle požadavků pro test na rovném alespoň 50 m dlouhém úseku, aby byla 

zabezpečena dostatečná vzdálenost pro doběh (viz příloha č.3). Výsledky těchto testů byly 

opět zaznamenány do archů a přeneseny do programu Excel 2003 ke zpracování. Základní 

statistické charakteristiky byly zpracovány v programu Excel 2003. Pro vyhodnocení 

statistické významnosti procent byl použito testování dvou Výběrových procentových 

hodnot pro a= 0,01 nebo a= 0,05. 
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5. VÝSLEDKY A DISKUZE 

5.1 Test Tl -člunkový běh 4 x 10 m 

V tabulce č.2 je popsána základní charakteristika sledovaných souborů pro 

motorický test Tl- člunkový běh 4 x 10 m, který hodnotí úroveň rychlostní cyklické 

schopnosti a částečně také rychlostní reakční schopnost. 

Tabulka č.2 Základní charakteristika souboru pro test Tl 

n X min Max s M 

s s s V sec s 

SS 7 11,11 12,82 0,58 11,81 

SN 33 11,00 15,86 1,22 13,06 

BEZS 13 10,26 13,90 0,93 11,57 

BEZN 5 11 ,22 12,73 0,57 12,16 

Legenda: 

zelená -sportující n -počet probandů 

hnědá -nesportující Xmin - minimální hodnota 

SS - sportující s poruchou Xmax - maximální hodnota 

SN - nesportující s poruchou s - směrodatná odchylka 

BEZS -sportující bez poruchy M - aritmetický průměr 

BEZN - nesportující bez poruchy 

Následující tabulka č.3 zaznamenává frekvenci výkonů probandů. Výkony byly 

ohodnoceny pětibodovou stupnicí podle tabulky UNIFITTEST 6-60 pro kategorii chlapců 

ve věku 1 7 let. 

Tabulka č. 3 Frekvence výkonů probandů pro test Tl 

1 bod 2 body 3body 4body S bodů 
n " n " n " n " n " SS 1 14,2 3 42,9 3 42,9 o o o o 

SN 22 66,7 7 21 ,2 4 12,1 o o o o 
BEZS 1 7,7 4 30,8 5 38,5 3 23,1 o o 
BEZN 1 20,0 3 60,0 1 20,0 o o o o 
Celkem 25 17 13 3 o 
% 43,1% 29,3% 22,4% 5,2% 0,0% 



Legenda: 

zelená - sportující 1 - výrazně podprůměrný 

hnědá - nesportující 2 -podprůměrný 

SS - sportující s poruchou 3 -průměrný 

SN - nesportující s poruchou 4 - nadprůměrný 

BEZS - sportující bez poruchy 5 - výrazně nadprůměrný 

BEZN -nesportující bez poruchy 

Testem Tl bylo zjištěno, že bez ohledu na kategorie se nachází 42 probandů 

(72,4%) v oblasti hodnocení podprůměrní a 16 probandů (27,6 %) v oblasti hodnocení 

průměrní až nadprůměrní. 

Následující graf č.l ukazuje rozdělení testovaných skupin na výsledky 

podprůměrné (označeny modře) a průměrné až nadprůměrné (označeny červeně). 

Hodnocení T1 v% podle skupin 
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Gra[č. 1 Hodnocení testu Tl v% podle skupin 

Podle procentového zastoupení počtu průměrných výkonů se testované skupiny 

umístily v následujícím pořadí. Nejčetnější zastoupení průměrných až nadprůměrných 

výkonů měla skupina sportujících bez poruch (dále označována jako BEZS) - 61~5 %, 
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sportujících s poruchou (dále označována jako SS)~ 42,90 %, nesportujících bez poruchy 

(dále označována jako BEZN) - 20 % a nesportujících s poruchou (dále označována jako 

SN) - 12,1 %. Tento výsledek se při mém výzkumu potvrdil také podle výpočtů 

aritmetického průměru výkonů pro danou testovanou skupinu ( viz. tabulka č.2). 

V testu Tl se pro můj testovaný soubor potvrdila hypotéza Hl. Bylo dokázáno, že 

skupina provozující pravidelnou sportovní aktivitu (dále v textu uvádím sportující) dosáhla 

v testu Tl průměrných až nadprůměrných výkonů u 55 % probandů. Skupina, která 

neprovozuje žádnou pravidelnou sportovní aktivitu (dále uvádím nesportující) dosáhla 

průměrných až nadprůměrných výkonů pouze u 13,2% svých probandů. Rozdíl 41,8% 

probandů znamená z hlediska věcné významnosti zásadní hodnotu. Hypotéza platí také 

podle statistické významnosti s testovacím kritériem t = 3,40 pro a.= 0,01. V příloze č. 8 je 

uvedena tabulka s počty probandů a jejich procentovým vyjádřením pro skupinu 

sportujících a nesportujících pro test Tl. Následující grafy č. 2 , č. 3 znázorňují 

procentuelní poměry průměrných až nadprůměrných a podprůměrných výkonů pro skupiny 

sportujících a nesportujících bez ohledu na diagnostikovanou poruchu. 

Test T1 - sportuj[c( skupina 

Grafč. 2 Test Tl - sportující skupina 
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Test T1- nesportující skupina 

Grafč. 3 Test Tl- nesportující skupina 

Statisticky, ale také věcně nevýznamné se jeví rozdíly mezi skupinami SS a BEZS, 

tedy má šetření neprokázala vliv poruchy na úroveň schopností zkoumaných testem Tl, 

což potvrzuje hypotézu H4 pro můj zkoumaný soubor. Protože se ale jedná o velmi malý 

soubor (n = 20), je nutné pohlížet na předkládané výsledky jako na orientační. 

Pro hypotézu H3 nebyla dokázána statistická významnost mezi skupinami SS a SN, 

i když vypočtené testovací kritérium t = 1,94 se blíží tabulkové hodnotě 2,025 pro a = 
0,05. Z hlediska věcné významnosti ale považuji tento rozdíl jako věcně významný, 

protože ve skupině SS dosáhlo průměrné až nadprůměrné úrovně o 30,8 % více probandů 

než u SN, což je rozdíl jedné třetiny probandů. Jsem si vědoma, že se jedná o velmi 

specifický soubor, který není velkého rozsahu (n = 40), proto se jedná o výsledky hrubého 

a nikoli obecného charakteru. Pro lepší orientaci je přiložen graf č.4 s procentovými údaji o 

jednotlivých souborech. 
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Grafč. 4 
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Tl -Porovnání sportujících a nesportujících žáků s poruchami 

Hypotéza H2 pro náš zkoumaný vzorek platí z hlediska statistické významnosti, a 

to pro t = 2,43 pro a = 0,05 při n = 58. Hypotéza platí také z hlediska věcné významnosti, 

protože samotný rozdíl v kategorii průměrných až nadprůměrných je o 32,5 % žáků 

průměrných až nadprůměrných více, což znamená rozdíl jedné třetinu probandů. Pro 

dokreslení je přiložen graf č.5. 
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5.2 Test T2 -skok z místa 

V tabulce č. 4 je popsána základní charakteristika sledovaných souboru pro 

motorický test T2 - skok z místa, který hodnotí úroveň explozivní silové schopnosti. 

Tabulka č. 4 Základní charakteristika souboru pro test T2 

N X min Max s M 

$ cm cm V cm cm 

SS 7 190 243 18 21 7 

SN 33 135 244 29 187 

BEZS 13 178 239 18 213 

BEZN 5 170 223 21 189 

Legenda: 

zelená -sportující n -počet probandů 

hnědá -nesportující Xmin - minimální hodnota 

SS - sportující s poruchou Xmax - maximální hodnota 

SN - nesportující s poruchou s - směrodatná odchylka 

BEZS - sportující bez poruchy M - aritmetický průměr 

BEZN - nesportující bez poruchy 

Následující tabulka č. 5 zaznamenává frekvenci výkonů probandů v motorickém testu 

T2. Výkony byly ohodnoceny pětibodovou stupnicí podle tabulky UNIFITTEST 6-60 pro 

kategorii chlapců ve věku 17 let. 

Tabulka č. 5 Frekvence výkonů probandů pro test T2 

1 bod 2body 3 body 4body 5bodů 
n " n % n " n % n % 

SS A 14,2 2 28,6 2 28,6 2 28,6 o o I 

SN 18 54,5 8 24,2 6 18,2 1 3,0 o o 
BEZS o o 3 23,1 6 46,2 4 30,8 o o 
BEZN 2 40,0 2 40,0 1 20,0 o o o o 
Celkem 21 15 15 7 o 
% 36,2% 25,9% 25,9% 12,1% 0,0".4; 



Legenda: 

zelená -sportující 1 - výrazně podprůměrný 

hnědá - nesportující 2 -podprůměrný 

SS - sportující s poruchou 3 -průměrný 

SN - nesportující s poruchou 4 - nadprůměrný 

BEZS - sportující bez poruchy 5 - výrazně nadprůměrný 

BEZN -nesportující bez poruchy 

Testem T2 bylo zjištěno, že bez ohledu na kategorie se nachází 36 probandů 

(62,1 %) v hodnocení podprůměrný a 22 probandů (38 %) v hodnocení průměrný až 

nadprůměrný. 

V následujícím grafu č. 6 jsou porovnány výsledky procentového zastoupení 

podprůměrných a průměrných až nadprůměrných výkonů jednotlivých skupin. 

Hodnocení T2 v% podle skupin 
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Grafč. 6 Hodnocení testu T2 v %podle skupin 

35 



Podle procentového zastoupení počtu průměrných výkonů se testované skupiny 

wnístily v následujícím pořadí. Nejčetnější zastoupení průměrných až nadprůměrných 

výkonů měla skupina BEZS -76,9 %, SS- 57,2 %, SN- 21,3 %a BEZN- 20 %. 

Pro test T2 tohoto zkoumaného souboru platí hypotéza Hl. I v tomto testu bylo 

dokázáno, že skupina sportujících bez ohledu na diagnostikovanou poruchu dosáhla 

lepších výsledků v testu T2. Sportující skupina vykázala o 48,9 % probandů více 

průměrných až nadprůměrných výkonů než skupina nesportujících, což potvrzuje věcnou 

významnost hypotézy. Hypotéza se prokázala také jako statisticky významná s testovacím 

kritériem t = 3,62 při a = 0,05. V příloze č. 9 je vyjádřena tabulka s počty probandů a 

procentním vyjádřením sportujících a nesportujících pro test T2 a graf s přenesenými údaji. 

Následující grafy č. 7, č. 8 dokreslují procentový poměr průměrných až nadprůměrných a 

podprůměrných výkonů pro skupiny sportujících a nesportujících. Na první pohled je 

zřetelné, že se jedná o téměř inverzní výsledek. U sportující skupiny převaha probandů 

průměrných až nadprůměrných a u skupiny nesportujících naopak téměř 80 % 

podprůměrných výsledků tohoto testu. 

Test T2- sportující skupina 

Grafč. 7 Test T2 -sportující skupina 
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Test T2- nesportující skupina 

Grafč. 8 Test T2- nesportující skupina 

Statisticky nevýznamné se ukazují hodnoty mezi skupinami SS a BEZS. Z těchto 

výpočtů statistické významnosti lze potvrdit také hypotézu H4, kde je předpokládáno, že 

diagnostikovaná porucha neovlivní úroveň schopností zkoumaných testem T2. Z hlediska 

věcné významnosti lze jen obtížně definovat, protože zkoumaný vzorek je velmi malého 

rozsahu a s přihlédnutím k nízké kritické hodnotě bych souhlasila také s věcnou 

nevýznamností mezi těmito hodnotami. 

Pro hypotézu H3 nebyla dokázána statistická významnost mezi hodnotami skupin 

SS a SN , i když vypočtené testovací kritérium t = 1,93 pro a = 0,05 se velmi blíží 

tabulkové hodnotě 2,025. Z hlediska věcné významnosti však považuji tento rozdíl jako 

významný, protože ve skupině SS dosáhlo průměrné až nadprůměrné úrovně o 35,9 % 

probandů více než u SN, což je významný rozdíl více jak jedné třetiny všech testovaných. 

Z grafu č.9 je zřejmé, že ve skupině SN jsou více jak tři čtvrtiny probandů podprůměrné 

výkonnosti na rozdíl od skupiny SS, kde do hranice podprůměru patří 42,8 % probandů, 

tedy méně jak polovina zkoumaných. Jsem si však vědoma rozsahu mého testovaného 

souboru (n=40), takže výsledky považuji za pouze orientační. Pro dokreslení je přiložen 

grafč. 9. 
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Grafč. 9 
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Hypotéza H2 pro náš zkoumaný vzorek platí z hlediska statistické významnosti, a 

to st = 2,43 pro a. = 0,05 a n= 58. Hypotéza platí také z hlediska věcné významnosti, 

protože jak je z grafu patrné, jedná se o rozdíl jedné třetiny probandů, což považuji za 

věcně významný rozdíl. Pro dokreslení je přiložen graf č.lO. 
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Při hlubším porovnání BEZS a BEZN se testová norma ukázala statisticky 

významnou s t = 2,22 pro a = 0,05 a n = 18. Zároveň lze usuzovat na věcně významný 

rozdíl, protože u skupiny BEZS dosáhlo průměrné až nadprůměrné výkonnosti 76,9 % 

probandů v porovnání se skupinou BEZN, kde průměrné až nadprůměrné výkonnosti 

dosáhlo pouze 20% probandů. Jedná se tedy o téměř převrácený výsledek, který dokládá, 

že pravidelná sportovní aktivita vylepšuje úroveň této kondiční schopnosti u našeho 

testovaného souboru, avšak zároveň také vypovídá o výsledku hypotézy H3, kde jsme 

diskutovali nad věcnou významností rozdílu mezi skupinami SS a SN a tudíž je potviZeno, 

že sportovní aktivita zlepšuje úroveň této kondiční schopnosti také u dětí s poruchou. Na 

tento výsledek však usuzujeme pouze u našeho testovaného souboru a nelze ho zobecnit 

pro ostatní soubory. Zároveň se v tomto testu nepotvrdila hypotéza H4, kde je 

předpokládáno, že diagnostikovaná porucha neovlivňuje úroveň kondičních schopností. 

Odpověď lze nalézt při samotném provádění testu, kdy bylo zjevné na zkoumaných 

probandech, že pohyb je pro ně velmi nezvyklí a že musí zapojit vůli a včas zkoordinovat 

zapojení správných svalových vláken do činnosti, což vedlo k velkým výkyvům v jejich 

výkonech a bylo patrné, že pro zlepšení výkonů by bylo zapotřebí určitého času na trénink. 

To vypovídá o možnosti zlepšování schopností pomocí sportovní aktivity. Roli při tomto 

typu testu sehrála schopnost koordinace a timingu při zapojování svalových skupin. 
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5.3 Test T3 -sed leh za 1 minutu 

V tabulce č. 6 popisuji základní charakteristiku sledovaných souborů pro motorický 

test T3 - sedy lehy za 1 minutu, který hodnotí úroveň vytrvalostní silové schopnosti. 

Tabulka č. 6 Základní charakteristika souboru pro test T3 

n X min xmax s M 

počet počet počet počet 

SS 7 38 58 8 46 

SN 33 22 57 9 40 

BEZS 13 41 59 6 51 

BEZN 5 27 59 12 42 

Legenda: 

zelená -sportující n -počet probandů 

hnědá - nesportující X min - minimální hodnota 

SS - sportující s poruchou Xmax - maximální hodnota 

SN - nesportující s poruchou s - směrodatná odchylka 

BEZS -sportující bez poruchy M - aritmetický průměr 

BEZN -nesportující bez poruchy 

Následující tabulka č. 7 zaznamenává frekvenci výkonů probandů. Výkony byly 

ohodnoceny pětibodovou stupnicí podle tabulky UNIFITTEST 6-60 pro kategorii 

chlapců ve věku 17 let. 

Tabulka č. 7 Frekvence výkonů probandů pro test T3 

1 bod 2body 3 body 4body S bodů 
n % n % n % n % n % 

SS o o 2 28, 3 42,9 1 14 3 1 14.3 
6 

SN 7 21,2 13 39, 7 21,2 6 18,2 o o 
4 

BEZS 1 7,7 o o 2 15,4 8 61 ,5 2 15,4 
BEZN 1 20,0 1 20, 2 40,0 o o 1 20,0 

o 
Celkem 9 16 14 15 4 

% 15,5% 27,6% 24,1% 25,9% 6,9% 
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Legenda: 

zelená -sportující 1 - výrazně podprůměrný 

hnědá -nesportující 2 -podprůměrný 

SS - sportující s poruchou 3 -průměrný 

SN - nesportující s poruchou 4 - nadprůměrný 

BEZS - sportující bez poruchy 5 - výrazně nadprůměrný 

BEZN - nesportující bez poruchy 

Testem T3 bylo zjištěno, že bez ohledu na kategorie se nachází 25 probandů 

(43,1 %) v hodnocení podprůměrných a 33 probandů (56,9 %) v hodnocení průměrných až 

nadprůměrných výkonů. Tato kondiční schopnost se u zkoumaného souboru ukázala být na 

nejlepší úrovni, kde jako v jediném kondičním testu převážil počet průměrných a 

nadprůměrných nad podprůměrnými. 

V následujícím grafu č. ll jsou porovnány výsledky. přepočítané na procenta 

pro danou skupinu a rozdělené na dvě podskupiny: na podprůměrné a průměrné až 

nadprůměrné. 
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Grafč. ll T3 -Hodnocení T3 v %podle skupin 
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Podle procentového zastoupeni počtu průměrných až nadprůměrných výkonů se 

testované skupiny umístily v následujícím pořadí. Nejčetnější zastoupeni průměrných až 

nadprůměrných výkonů měla skupina skupina BEZS- 92,3 %, SS -71,4%, SN- 39,4% 

aBEZN -60%. 

Již podle tohoto stanoveného pořadí usuzuji na věcně významný rozdíl mezt 

zkoumanými hodnotami. Pro zkoumaný soubor platí hypotéza Hl. I v tomto testu bylo 

dokázáno, že skupina sportujících bez ohledu na diagnostikovanou poruchu dosáhla 

lepších výkonů v testu TJ. Sportující skupina vykázala o 42,9 % probandů více 

průměrných až nadprůměrných výkonů než skupina nesportujících, což také potvrzuje 

věcnou významnost mezi rozdíly skupin. Hypotéza se rovněž prokázala platná také 

z hlediska statistické významnosti s testovacím kritériem t = 3,13 při a= 0,01. V příloze 

č. 1 O je znázorněna tabulka s počty probandů a procentním vyjádřením sportujících a 

nesportujících a graf s přenesenými údaji. Následující grafy č. 12, č. 13 dokreslují poměr 

průměrných až nadprůměrných a podprůměrných výkonů pro skupiny sportujících a 

nesportujících. V tomto testu sportující skupina dosáhla 85 % výkonů v pásmu průměrný 

až nadprůměrný na rozdíl od nesportující skupiny, která v přepočtu získala pouze 42,1 %, 

což je o téměř polovinu probandů méně. 

Test T3 -sportující skupina 

Grafč. 12 Test T3 - sportující skupina 
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Test T3- nesportující skupina 

Grafč. 13 Test T3 - nesportující skupina 

Statisticky nevýznamné se ukazují rozdíly mezi hodnotami skupin SS a BEZS. Z 

těchto výpočtů statistické významnosti lze potvrdit také hypotézu H4, která předpokládá, 

že diagnostikovaná porucha neovlivní úroveň schopností zkoumaných testem T3. Rovněž 

z hlediska věcné významnosti je potvrzena tato hypotéza, protože při porovnání počtů 

probandů a hlavně vzhledem k velikosti zkoumaného vzorku se rozdíly ukázaly jako věcně 

nevýznamné. Jedná se o skupinu 20 probandů. 7 patří do skupiny SS a výkony 2 z nich 

patří do hodnoty podprůměrných výkonů. Ze skupiny BEZS (13 probandů) do skupiny 

podprůměru spadá 1. Tento rozdíl mohl vzniknout také nesprávným počítáním a ukazuje se 

jako věcně nevýznamný. 

Při hlubším porovnání BEZS a BEZN se rozdíly mezi skupinami ukázaly rovněž 

statisticky nevýznamné. Jedná se o velmi malý soubor, kde jen obtížně a s přesně můžeme 

určit významnost mezi zkoumanými jevy. V tomto případě mohlo dojít k chybě při měření 

a při tak malém rozsahu souboru je možné výsledek velmi lehce zkreslit, proto také 

z věcného hlediska nelze rozdíl považovat za významný. 

Pro hypotézu H3 nebyla dokázána statistická významnost rozdílu mezi skupinami 

SS a SN. Posouzení z hlediska věcné významnosti je obtížné, protože obzvláště soubor SS 

s jeho 7 probandy je velmi malý, ale i z takto malého souboru dosáhlo více jak polovina 

(71,4%- 5 probandů) výkonů v hodnocení průměrný až nadprůměrný. Ve skupině SN to 
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bylo 39,4 %. Z tohoto úsudku je možné považovat za věcně významný rozdíl. Pro lepší 

orientaci je připojen graf č. 14, který porovnává vypočítané údaje. Je třeba ale opětovně 

upozornit na velmi malý vzorek obzvláště skupiny SS, kde může dojít k chybě, a proto 

nelze výsledek zobecnit a je třeba ho uvažovat pouze ve vztahu k mému zkoumanému 

souboru. Pro přiblížení čísel je přiložen graf č. 14 s procentovými údaji o jednotlivých 

souborech. 

Tl- Porovnání SS a SN 
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Grafč. 14 TJ -Porovnání SS a SN 
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Hypotéza H2 pro náš zkoumaný vzorek platí z hlediska statistické významnosti, a 

to st= 2,70 při a= 0,01 a n = 58. Protože byla hypotéza ověřena z hlediska statistické 

významnosti, významnost věcná je zcela patrná. Pro lepší názornost je přiložen graf č. 15. 
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5.4 Test T4- běh po dobu 12 minut 

V tabulce č.8 je uvedena základní charakteristika sledovaných souborů pro 

motorický test T4- běh po dobu 12 minut, který hodnotí úroveň dlouhodobé vytrvalostní 

schopnosti. 

Tabulka č. 8 Základní charakteristika souboru pro test T4 

n Xmin Max s M 

m I 
m m m 

SS 7 1690 2850 417 2480 

SN 33 1440 3010 393 2072 

BEZS 13 2400 3140 308 2662 

BEZN 5 1900 2510 229 2204 

Legenda: 

zelená - sportující n -počet probandů 

hnědá - nesportující X min - minimální hodnota 

SS -sportující s poruchou Xmax - maximální hodnota 

SN - nesportující s poruchou s - směrodatná odchylka 

BEZS - sportující bez poruchy M - aritmetický průměr 

BEZN - nesportující bez poruchy 

Následující tabulka č. 9 zaznamenává frekvenci výkonů probandů. Výkony byly 

ohodnoceny pětibodovou stupnicí podle tabulky UNIFITIEST 6-60 pro kategorii chlapců 

ve věku 17 let. 

Tabulka č. 9 Frekvence výkonů probandů pro test T4 

1 bod 2body 3body 4body S bodů 
n % n % n " n % N % 

SS 1 14,2 2 28,6 3 42,9 1 '14 ,3 o o 
SN 18 54,5 9 27,3 5 15,2 1 3,0 o o 
BEZS o o 1 7,7 6 46,2 4 30,8 2 15,4 
BEZN 1 20,0 3 60,0 1 20,0 o o o o 
Celkem 20 15 15 6 2 
% 34,4% 25,8% 25,8% 10,3% 3,7% 

46 



Legenda: 

zelená -sportující 1 - výrazně podprůměrný 

hnědá - nesportující 2 -podprůměrný 

SS - sportující s poruchou 3 -průměrný 

SN - nesportující s poruchou 4 - nadprůměrný 

BEZS - sportující bez poruchy 5 - výrazně nadprůměrný 

BEZN - nesportující bez poruchy 

Testem T4 bylo zjištěno, že bez ohledu na rozděleni do kategorií se nachází 35 

probandů (60,2 %) v pásmu podprůměrných a 23 probandů (39,8 %) v pásmu průměrných 

až nadprůměrných výkonů. V následujícím grafu č. 16 jsou porovnány výsledky 

přepočítané na procenta pro danou skupinu a rozdělené na dvě podskupiny: na 

podprůměrné a průměrné až nadprůměrné. 

Hodnocení T4 v% podle skupin 

100,0% 

SS BEZS SN BEZN 

označení skupiny d_p_ru_m-ěmí 

měml a nadprůměrní 
~-------------------------------------------- --

Grafč. 16 Hodnocení testu T4 v %podle skupin 

47 



Podle procentového zastoupení počtu průměrných až nadprůměrných výkonů se 

testované skupiny umístily v následujícím pořadí. Nejčetnější zastoupení průměrných až 

nadprůměrných výkonů měla skupina BEZS- 92,3 %, SS- 57,2 %, BEZN- 20 %a SN-

18,2%. 

Podle pořadí a získaných procentových hodnot je zcela jasně potvrzena hypotéza 

Hl, tedy že sportovní aktivity zlepšují úroveň této kondiční schopnosti u mého souboru. A 

protože vytrvalostní schopnosti jsou velmi dobře trénovatelné, je tu viditelný rozdíl mezi 

žáky, kteří pravidelně sportují a mezi žáky bez dalších sportovních aktivit. Sportující 

skupina vykázala o 61,6% probandů více v pásmu hodnot průměrných až nadprůměrných 

výkonů než skupina nesportujících. Hypotéza byla ověřena také z hlediska statistické 

významnosti s testovacím kritériem t = 4,525 při a= 0,01. V příloze č. ll je vyjádřena 

tabulka s počty probandů a procentním vyjádřením sportujících a nesportujících a graf 

s přenesenými údaji. Následující grafy č.l7, č. 18 dokreslují poměr průměrných až 

nadprůměrných a podprůměrných výkonů pro skupiny sportujících a nesportujících. 

Test T4- sportující skupina 

Grafč. 17 Test T4- sportující skupina 
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Test T4- nesportující skupina 

Grafč.l8 Test T4 - nesportující skupina 

Statisticky nevýznamné se ukazují rozdíly mezi hodnotami skupin SS a BEZS. 

Z těchto výpočtů statistické významnosti lze potvrdit také hypotézu H4, která předpokládá, 

že diagnostikovaná porucha neovlivní úroveň schopností zkoumaných testem T4. Rovněž 

z hlediska věcné významnosti tato hypotéza platí. Z průběhu provádění testu byla patrná 

větší psychická labilita a menší frustrační tolerance žáků s diagnostikovanou poruchou, u 

nichž je snížená motivace k činnostem, které jsou pro ně nepříjemné nebo které nemají a 

mají z nich strach. Rovněž chybí volní vlastnosti k překonávání překážek, což je typické 

pro tyto děti. 

Při hlubším porovnání skupin BEZS a BEZN se naopak rozdíly mezi skupinami 

ukázaly statisticky významné při t = 3,059 při a = 0,01 a n = 18. V tomto případě se jasně 

projevila trénovanost sportovců a získaná volní vlastnost překonávat i nepříjemné pocity 

zakyselení organismu, které běh na 12 minut vyvolává. V tomto případě není potvrzena 

pravdivost hypotézy H4. 

Pro hypotézu H3 byla dokázána statistická významnost rozdílu mezi skupinami SS 

a SN s vypočteným testovacím kritériem t = 2,14 při a = 0,0 1. Posouzení z hlediska věcné 

významnosti musí být vždy opatrné obzvláště kvůli velikosti souboru SS, kde n = 7, ale 

rozdíl mezi průměrnými až nadprůměrnými v obou skupinách je 39%, což je číslo, které i 
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z věcného hlediska je nutné považovat za významné, a proto hypotéza H3 pro tento soubor 

platí. Pro bližší dokreslení je připojujen graf č. 19. 

T4- Porovnání SS a SN 
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Grafč. 19 T 4 -porovnání SS a SN 
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Hypotéza H2 pro náš zkoumaný vzorek platí z hlediska statistické významnosti s 

t = 3,38 při a = 0,01 a n = 58. Protože byla hypotéza ověřena z hlediska statistické 

významnosti, významnost věcná je zcela patrná, protože výsledky výkonů v obou 

skupinách jsou téměř inverzní. Pro dokreslení je přiložen graf č. 20. 
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5.5 Test Kl -skok do hloubky na cílovou značku 

V tabulce č. 1 O je popsána záldadni charakteristika sledovaných souborů pro 

koordinační test Kl - skok do hloubky na cílovou značku, který hodnotí úroveň 

kinesteticko diferenciační schopnosti. 

Tabulka č.l O Základní charakteristika souboru pro test Kl 

n Xmin Xmax s Af 

cm I cm I cm 
I 

cm 

SS 7 7 2 1,9 3,4 

SN 33 20 1 1,3 5,6 

BEZS 13 5 1 1,38 2,7 

BEZN 5 5 1 1,82 2,6 

Legenda: 

zelená -sportující n -počet probandů 

hnědá -nesportující X min - minimální hodnota 

SS -sportující s poruchou Xmax - maximální hodnota 

SN - nesportující s poruchou s -směrodatná odchylka 

BEZS -sportující bez poruchy M - aritmetický průměr 

BEZN -nesportující bez poruchy 

Následující tabulka č. ll zaznamenává frekvenci výkonů probandů. Výkony byly 

ohodnoceny pětibodovou stupnicí podle tabulek vypracovaných v projektu Kohoutka 

(2005). 

Tabulka č. ll Frekvence výkonů probandů pro test Kl 

1 bod 2 body ,,3b~y 4body 5bodů 
n " n " " n " n % 

SS A 14,3 1 14,3 2 14,3 3 42,9 o o I 

SN 11 33,3 10 30,3 2 6,1 10 30,3 o o 
BEZS o o 1 7,7 5 38,5 7 53,8 o o 
BEZN o o 1 20,0 1 20,0 3 60,0 o o 
Celkem 12 13 10 23 o 
% 20,7% 22,4% 17,2% 39,7% 0% 

52 



Legenda: 

zelená -sportující 1 - výrazně podprůměrný 

hnědá -nesportující 2 -podprůměrný 

SS - sportující s poruchou 3 -průměrný 

SN - nesportující s poruchou 4 - nadprůměrný 

BEZS - sportující bez poruchy 5 - výrazně nadprůměrný 

BEZN - nesportující bez poruchy 

Testem Kl bylo zjištěno~ že bez ohledu na rozdělení na kategorie se nachází 25 

probandů (43,1 %) v pásmu podprůměrných a 33 probandů (56,9 %) v pásmu průměrných 
až nadprůměrných výkonů. V následujícím grafu č. 21 jsou porovnány výsledky 

přepočítané na procenta pro danou skupinu a rozdělené na dvě podskupiny: na 

podprůměrné a průměrné až nadprůměrné. 

Hodnocení K1 v % podle skupin 

SS BEZS SN BEZN 

označení skupiny [•_p_od-průměmi 

~------------------------------------------___l~ prů~ěmíanad~měmí 

Grafč. 21 Kl -Hodnocení Kl v %podle skupin 
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Podle procentového zastoupení počtu průměrných až nadprůměrných výkonů se 

skupiny umistily v následujícím pořadí. Nejčetnější zastoupení průměrných až 

nadprůměrných výkonů měla BEZS- 92,3 %, BEZN- 80 %, SS -71,4% a SN- 36,4 %. 

Podle pořadí a získaných procentových hodnot je vidět, že se na druhé místo 

dostala skupina BEZN (80 %), i když těsně následována SS (71,4 %). Vztah mezi těmito 
hodnotami je statisticky a také věcně nevýznamný, protože ho určují především rozsahy 

jednotlivých skupin. Je ale zcela patrné, že skupina BEZN, která v testech kondičních 
schopností dosahovala většinou velmi slabých výsledků, dosáhla výsledků hned za 

skupinou BEZS. Jsem si však vědoma nízkého počtu testovaných v obou těchto skupinách, 

proto je nutné považovat předkládané výsledky za pouze orientační. Dle charakteristiky a 

popisu testu Kl ( viz příloha č. 1) lze usuzovat, že tento typ testování není fyzicky náročný 

a nevyžadoval zdatnost testovaných probandů. 
Při bližším prozkoumání skupin sportujících a nesportujících bez ohledu na 

diagnostikovanou poruchu byl potvrzen statisticky významný a také tedy věcně významný 

rozdíl mezi vypočtenými hodnotami. Pro lepší orientaci jsou přiloženy následující grafy 

č.22 ač.23. 

Test K1 - sportující skupina 

Grafč. 22 Test Kl - sportující skupina 
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Test K1- nesportující skupina 

Grafč. 23 Test Kl - nesportující skupina 

Výsledky u sportujících skupin měly vcelku shodný ráz bez ohledu na 

diagnostikovanou poruchu, avšak na výsledek nesportující skupiny měl velký vliv 

výsledek SN (36,4 %). Potvrzuje se, že handicap žáků s poruchami je umocněn v případě, 

že tito žáci nevěnují žádné sportovní aktivitě. Je tak potvrzena hypotéza H3. Tabulka 

s přesnými čísly a celkovým grafem sportující a nesportující skupiny je uvedena v příloze 

č.12. 

Statisticky nevýznamné se ukazují rozdíly mezi hodnotami skupin SS a BEZS. 

Z těchto výpočtů statistické významnosti by bylo možné potvrdit hypotézu H4, která 

předpokládá, že diagnostikovaná porucha neovlivní úroveň schopností zkoumaných testem 

Kl. 

Při bližším porovnání skupin BEZS a BEZN se rozdíly mezi výsledky skupin 

ukázaly statisticky nevýznamné při t = 1,83 při a = 0,05 a n = 18. Tabulková hodnota 

vykazuje t = 2,12. Lze říci, že se výsledek blíží tabulkové hodnotě a že může být ovlivněn 

nízkým počtem probandů v testovaných skupinách 
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Pro hypotézu H3 byla dokázána statistická významnost rozdílu mezi skupinami SS 

a SN s vypočteným testovacím kritériem t = 3,192, při a= 0,01 a n = 40. Toto vysoké t 

ukazuje rovněž na věcnou významnost a hypotéza H3 se pro můj testovaný soubor 

potvrdila. Pro přiblížení je připojen graf č. 24 s výsledky měření těchto dvou skupin a 

v příloze č.13 je přiložena tabulka s přesnými počty probandů a s grafy poměrů 

podprůměrných a průměrných až nadprůměrných výsledků skupin SS a SN. 

K1- porovnání SS a SN 
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Grafč. 24 Kl - porovnání SS a SN 
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Hypotéza H2 pro náš zkoumaný vzorek platí z hlediska statistické významnosti, a 

to st = 3,28 při a = 0,01 a n = 58. Věcná významnost je v tomto případě patrná. Z grafu 

č. 25 je patrná naprostá převaha průměrných až nadprůměrných výkonů u skupiny bez 

poruchy, na rozdíl od skupiny s poruchou, kde je četnost výkonů rozdělena zhruba na 

polovinu. 
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5.6 Test K2- běh k očíslovaným medicinbalům 

V tabulce č. 12 je popsána základní charakteristiku sledovaných souborů pro 

koordinační test K2 - běh k očíslovaným medicinbalům, který hodnotí úroveň prostorově 

orientační schopnosti. 

Tabulka č.12 Základní charakteristika souboru pro test K2 

n X min Max s "" 
s 

I 
s s s 

SS 7 12,4 17,7 2,25 15,1 

SN 33 11,7 27,5 3,11 17,2 

BEZS 13 11,4 17,7 2,03 14,0 

BEZN 5 15,2 17,2 0,8 16,5 

Legenda: 

zelená -sportující n -počet probandů 

hnědá - nesportující Xmin - minimální hodnota 

SS - sportující s poruchou Xmax - maximální hodnota 

SN - nesportující s poruchou s - směrodatná odchylka 

BEZS - sportující bez poruchy M - aritmetický průměr 

BEZN - nesportující bez poruchy 

Následující tabulka č. 13 zaznamenává frekvenci výkonů probandů. Výkony byly 

ohodnoceny pětibodovou stupnicí podle tabulek vytvořených v projektu Kohoutka (2005). 

Tabulka č. 13 Frekvence výkonů probandů pro test K2 

1 bod 2body 3body 4body 5 bodu 
n % n " n " n " n % 

SS 7 100 
SN 33 100 

I 

BEZS 11 84,6 2 15,4 
BEZN 5 100 
Celkem 56 2 o o o 
% 96,6% 3,4% 0% 0% 0% 

58 



Legenda: 

zelená -sportující 1 - výrazně podprůměrný 

hnědá - nesportující 2 -podprůměrný 

SS -sportující s poruchou 3 -průměrný 

SN - nesportující s poruchou 4 - nadprůměrný 

BEZS - sportující bez poruchy 5 - výrazně nadprůměrný 

BEZN -nesportující bez poruchy 

Testem K2 bylo zjištěno, že bez ohledu na dělení na kategorie se nachází všech 58 

probandů (100 %) v pásmu hodnocení podprůměmí.V následujícím grafu č. 26 jsou 

porovnány výsledky přepočítané na procenta pro danou skupinu a rozdělené na dvě 

podskupiny: na podprůměrné a průměrné až nadprůměrné. 

Hodnocení K2 v % podle skupin 
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Grafč. 26 K2 -Hodnocení K2 v %podle skupin 

Při hodnocení tohoto testu všechny skupiny dosáhly hodnocení výrazného 

podprůměru kromě 2 probandů, kteří se dostali do hodnocení podprůměrní. Nelze tudíž 
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odvodit žádné závěry mezi skupinami, protože výkon všech skupin byl totožný, což se 

ukazuje statisticky i věcně nevýznamné. 

V praxi se tento test ukázal být pro danou specifickou skupinu velmi obtížný a při 

jeho provádění byla patrná velmi špatná orientace v prostoru a rovněž se objevily 

problémy se zapamatováním si průběhu testování, kdy se museli vracet k cílovému 

medicinbalu, na což často zapomínali a jejich výkony působily velmi chaoticky a 

neuspořádaně přesto, že byla výkladu a předvedení věnována dostatečná pozornost i 

dostatek času. Potvrdila se zde teorie, že tato skupina má velmi špatnou prostorovou 

orientaci, což je právě velmi častou příčinou zařazení těchto dětí do tohoto systému 

vzdělávání žáků se specifickou vzdělávací potřebou. 
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5. 7 Test K3 - reakce na akustický signál 

V tabulce č. 14 je popsána základní charakteristika sledovaných souborů pro 

motorický test K3 - reakce na akustický signál, který hodnotí úroveň komplexní reakční 

schopnosti. 

Tabulka č. 14 

SS 

SN 

BEZS 

BEZN 

Legenda: 

zelená 

hnědá 

SS 

SN 

BEZS 

BEZN 

Základní charakteristika souboru pro test K3 

n 

7 

33 

13 

5 

-sportující 

-nesportující 

Xmln 

cm 

112 

103 

83 

102 

- sportující s poruchou 

- nesportující s poruchou 

- sportující bez poruchy 

- nesportující bez poruchy 

Xmax 

cm 

137 

165 

119 

119 

n 

s 

cm 

8,38 

14,6 

12,81 

6,3 

-počet probandů 

Xmin - minimální hodnota 

Xmax - maximální hodnota 

ltf 

cm 

123 

132 

103 

110 

s - směrodatná odchylka 

M - aritmetický průměr 

Následující tabulka č. 15 zaznamenává frekvenci výkonů probandů. Výkony byly 

ohodnoceny pětibodovou stupnicí podle tabulek vytvořených v projektu Kohoutka (2005). 

Tabulka č. 15 Frekvence výkonů pobandů pro test K3 

1 bod 2 3 4 S bodů 
body body body 

n " n " n " n " n " SS o o 4 57,1 3 42,9 o o o o 
SN 7 21,2 18 54,5 8 24,3 o o o o 
BEZS o o o o 6 46,1 7 53,9 o o 
BEZN o o o o 5 100,0 o o o o 
Celkem 7 22 22 7 o 
% 12,1% 37,9% 37,9% 12,1% 0% 
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Legenda: 

zelená -sportující 1 - výrazně podprůměrný 

hnědá - nesportující 2 -podprůměrný 

SS - sportující s poruchou 3 -průměrný 

SN - nesportující s poruchou 4 - nadprůměrný 

BEZS - sportující bez poruchy 5 - výrazně nadprůměrný 

BEZN -nesportující bez poruchy 

V testu K3 bylo zjištěno, že bez zohlednění kritérií bylo 29 probandů (50 %) 

v pásmu podprůměrných a 29 probandů (50%) v a nad hranicí průměru.V následujícím 

grafu č. 27 jsou porovnány výsledky přepočítané na procenta pro danou skupinu a 

rozdělené na dvě podskupiny: na podprůměrné (značeny modře) a průměrné až 

nadprůměrné (značeny červeně). 

Hodnocení K3 v % podle skupin 

100,0% 

90,0% 

80,0% 

70,0% 

60,0% 

50,0% 

40,0% 

30,0% 

20,0% 

10,0% 

0,0% 
SS BEZS SN BEZN 

označení skupiny I• podprůměmi 
I 

L----------------------____ _l~_ru_·m_ěmi a nadprůměmi 

Grafč. 27 Hodnocení K3 v %podle skupin 
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Při hodnocení testu K3 podle počtu procent vyjádřených k počtu se skupiny 

umístily v následujícím pořadí. V porovnávání průměrných až nadprůměrných dosáhla 

nejlepších výkonů skupina BEZS - 100 %, BEZN - 100 %, SS - 42,9 % a SN - 24,3 %. 

V tomto testu dosáhly skupiny BEZS a BEZN maximálních hodnot, pouze 

s rozdílem, že ve skupině sportujících BEZS bylo ohodnoceno 53,9% 4 body podle tabulek 

(nadprůměrní) na rozdíl od skupiny nesportovců, kde všichni dosáhli 3 bodového 

ohodnocení (průměrní). I z tohoto hlediska lze věcně usuzovat na platnost hypotézy Hl, že 

pravidelná sportovní aktivita zlepšuje stupeň úrovně motorických schopností. Rozdíl těchto 

hodnot je také potvrzen pomocí statistické významnosti s testovacím kritériem t = 2,85 při 

a.= 0,01. 

V součtu sportovců a nesportovců bez ohledu na diagnostikovanou poruchu by 

výsledky vypadaly podle následujícího grafu č. 28. Grafy s poměry průměrných až 

nadprůměrných a podprůměrných a tabulku s počty probandů a procentovým vyjádřením 

jsou přiloženy do přílohy č. 14. 

1 

Grafč. 28 

K3- sportující versus nesportující 

sportující 
nesportující 

K3 -sportující verus nesportující 
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Nyní je předloženo srovnání sportujících žáků BEZS (bez poruchy) a SS (s 

poruchou). Byla jasně prokázána statistická významnost rozdílu hodnot u těchto dvou 

skupin a to s testovacím kritériem t = 3,050 při a = 0,01, n = 20. Věcná významnost je 

zcela zjevná. Pro lepší dokreslení výsledků je přiložen graf č. 29. Tento výsledek potvrzuje 

pro můj soubor hypotézu H2. 

100,0% 

90,0% 

80,0% 

70,0% 

60,0% 

50,0% 

40,0% 

30,0% 

20,0% 

Grafč. 29 

K3- porovnání sportujících žáků 
s poruchami a bez poruch 

BEZS 

průměrní až 
nadprůměrní 

1-;-Pooprůměml------~ 

I• průměrní až nadprůměrní I _______________ ) 

K3 -porovnání sportujících žáků s poruchami a bez poruch 

Dalším provedeným šetřením bylo porovnání skupin žáků s poruchami, tedy SS a 

SN. Na základě šetření nemůžeme usuzovat na statisticky významný rozdíl mezi 

skupinami a tento rozdíl nepovažuji ani za věcně významný, protože zkoumaná skupina 

SS je velmi malého rozsahu. 

Posledním šetřením pro test K3 bylo porovnávání výsledků skupiny žáků bez 

poruch a s poruchami bez ohledu na prováděnou sportovní aktivitu. Podle statistické 

významnosti byl rozdíl potvrzen st = 5,41 při a = 0,01 pro n = 58. Pro dokreslení je 

přiložen graf č. 30. Těmito výsledky je potvrzena hypotéza H2. 
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K3 -porovnání žáků s poruchami a bez poruch 
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5.8 Test K4- obraty na lavičce 

V tabulce č. 16 je popsána základní charakteristika sledovaných souborů pro 

koordinační test K4 - obraty na lavičce, který hodnotí úroveň dynamické rovnováhové 

schopnosti. 

Tabulka č. 16 Základní charakteristika souboru pro test K 4 

n X min Xmax s "' 
s s s s 

SS 7 11,1 24,7 4,94 14,2 

SN 33 9,2 21,4 4,77 14,7 

BEZS 13 10,0 15,7 1,96 12,7 

BEZN 5 12,8 15,.8 1,16 14,0 

Legenda: 

zelená - sportující n -počet probandů 

hnědá -nesportující Xmin - minimální hodnota 

SS - sportující s poruchou Xmax - maximální hodnota 

SN - nesportující s poruchou s - směrodatná odchylka 

BEZS -sportující bez poruchy M ~ aritmetický průměr 

BEZN - nesportující bez poruchy 

Následující tabulka č. 17 zaznamenává frekvenci výkonů probandů. Výkony byly 

ohodnoceny pětibodovou stupnicí podle tabulek vypracovaných v projektu Kohoutka 

(2005). 

Tabulka č. 17 Frekvence výkonů probandů pro test K4 

1 bod 2body 3 body 4body S body 
n % n % n % n % n % 

SS 5 7i 1 14,3 1 14,3 o o o o 
4 

SN 18 54, 11 33,3 4 12,1 o o o o 
6 

BEZS 5 38, 7 53,8 1 7,7 o o o o 
5 

BEZN 3 60 2 40 o o o o o o 
Celkem 31 21 6 o o 
% 53,4% 36,2% 10,3% 0% 0% 
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Legenda: 

zelená -sportující 1 - výrazně podprůměrný 

hnědá -nesportující 2 -podprůměrný 

SS -sportující s poruchou 3 -průměrný 

SN - nesportující s poruchou 4 - nadprůměrný 

BEZS - sportující bez poruchy 5 - výrazně nadprůměrný 

BEZN - nesportující bez poruchy 

Testem K4 bylo zjištěno, že bez ohledu na dělení do kategorií se nachází 52 

probandů (89,6 %) v pásmu podprůměrných a 6 probandů (10,4 %) v pásmu průměrných 
až nadprůměmých.V následujícím grafu č. 31 jsou porovnány výsledky přepočítané na 

procenta pro danou skupinu a rozdělené na dvě podskupiny: na podprůměrné (značeny 

modře) a průměrné až nadprůměrné (značeny červeně). 

Hodnocení K4 v % podle skupin 

100,0% 

90,0% 

80,0% 

70,0% 

60,0% 

50,0% 

40,0% 

30,0% 

20,0% 

10,0% 

0,0% 
SS BEZS SN BEZN 

I :• p~průměmi o průměmi a nadpruměmi 
L---------------------~·-·--- ~--· 

označení skupiny 

Grafč. 31 Hodnocení K4 v% podle skupin 
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Při hodnocení testu K4 podle počtu procent vyjádřených k počtu se skupiny 

umístily v následujícím pořadí. V porovnávání průměrných až nadprůměrných dosáhla 

nejlepších výkonů skupina SS- 14,3 %, SN- 12,1 %, BEZS -7,7% a SN- O%. Tento 

test byl dalším z testů koordinace, který dopadl velmi podprůměrně i se zanedbatelnými 

rozdíly, které nebyly ani statisticky a ani věcně významné. K rozdílům mohlo dojít při 
měření, a proto výsledky mého specifického souboru v tomto testu je nutné považovat za 

pouze orientační. 

68 



5.9 Test KS- sprint podle stanoveného rytmu 

V tabulce č. 18 je popsána základní charakteristika sledovaných souborů pro 

koordinační test K5 - sprint podle stanoveného rytmu, který hodnotí úroveň rytmické 

schopnosti. 

Tabulka č.JB Základní charakteristika souboru pro test K5 

n X min Max s M 

s s s I s 

SS 7 1,1 1,6 0,22 1,3 

SN 33 1,0 1,6 0,21 1,3 

BEZS 13 1,0 1,5 0,17 1,2 

BEZN 5 1,·1 1,3 0,09 1,2 

Legenda: 

zelená -sportující n -počet probandů 

hnědá -nesportující X min - minimální hodnota 

SS - sportující s poruchou Xmax - maximální hodnota 

SN - nesportující s poruchou s - směrodatná odchylka 

BEZS -sportující bez poruchy M - aritmetický průměr 

BEZN - nesportující bez poruchy 

Následující tabulka č. 19 zaznamenává frekvenci výkonů probandů. Výkony byly 

ohodnoceny pětibodovou stupnicí podle tabulek vypracovaných v projektu Kohoutka 

(2005). 

Tabulka č. 19 Frekvence výkonů probandů pro test 5 

1 bod 2body 3 body 4body S bodů 
n % n % n % n % n % 

SS o o 3 42,9 4 57,1 o o o o 
SN o o 8 24,2 25 75,8 o o o o 
BEZS o o o o 13 100 o o o o 
BEZN o o o o 5 100 o o o o 
Cel ke o 11 41 o o 
m 
% 0% 19% 81% 0% OC'Aí 
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Legenda: 

zelená -sportující 1 - výrazně podprůměrný 

hnědá - nesportující 2 -podprůměrný 

SS - sportující s poruchou 3 -průměrný 

SN - nesportující s poruchou 4 - nadprůměrný 

BEZS - sportující bez poruchy 5 - výrazně nadprůměrný 

BEZN - nesportující bez poruchy 

Testem KS bylo zjištěno, že bez ohledu na kategorie se nachází ll probandů (19 %) 

v hodnocení podprůměrní a 47 probandů (81 %) v hodnocení průměrní a nadprůměrní. 
V následujícím grafu č. 32 jsou porovnány výsledky přepočítané na procenta pro danou 

skupinu a rozdělené na dvě podskupiny: na podprůměrné (značeny modře) a průměrné až 

nadprůměrné (značeny červeně). 

Hodnocení KS v % podle skupin 

100,0% 

90,0% 

80,0% 

70,0% 

60,0% 

50,0% 

40,0% 

30,0% 

20,0% 

10,0% 

0,0% 
SS BEZS SN BEZN 

označení skupiny I' • podprůměrní 

l___------------------ - - --·- - --~~prů_m_ě~i a nadpruměmí 

Grafč. 32 Hodnocení K5 v %podle skupin 
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Podle procentového zastoupení počtu průměrných výkonů se testované skupiny 

umístily v následujícím pořadí. Nejčetnější zastoupení průměrných až nadprůměrných 

výkonů měla BEZS- 100 %, BEZN- 100 %, SN- 75,8% a SS- 57,1 %. 

V tomto testu dosáhly skupiny žáků bez poruch BEZS a BEZN 100 % četnosti 

v hodnocení průměrný. S ohledem na rozsah mého vzorku (n=18) nelze výsledek zobecnit 

a je brán pouze orientačně. Potvrdila se hypotéza H2, že diagnostikovaná porucha ovlivní 

stupeň koordinačních schopností. 

V součtu sportovců a nesportovců bez ohledu na diagnostikovanou poruchu by 

výsledky vypadaly podle následujícího grafu č.33. Srovnání těchto hodnot se projevilo 

jako statisticky nevýznamné. Ani z věcného hlediska se rozdíly neukazují jako významné. 

Pro lepší orientaci je přiložen grafč. 33. 

KS- sportující versus nesportující 

• průměmi a nadprůměm]' 1 

• podprůměmi 

2 

podprůměrní 

průměrní a nadprůměrní 

sportující 
nesportující 

Grafč. 33 K5 -sportující versus nesportující 

Dalším šetřením bylo porovnání skupin žáků bez ohledu na sportovní aktivity- na 

žáky s poruchami a bez poruch. Na základě šetření lze usuzovat na statistickou významnost 

mezi rozdíly skupin podle t = 2,156 a. = 0,05 při n = 58. Rovněž na základě věcné 
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významnosti je považován tento rozdíl za významný a lze potvrdit hypotézu H2. Výsledky 

jsou zakresleny do grafu č. 34. 
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70,0% 
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50,0% 

40,0% 

Grafč. 34 

K5- porovnání žáků 
s poruchami a bez poruch 

s poruchou 

průměrní až 
nadprůměrní 

K5 ~porovnání žáků s poruchami a bez poruch 

Zároveň bych chtěla poukázat na diskutabilnost tohoto testu. Při průběhu a 

hodnocení testu jsem si všimla, že žáci s vyšší výkonností dosáhli v tomto testu relativně 

horších výsledků. Bylo to dáno prováděním testu (viz příloha č. 3). Žáci sportující provedli 

první běh na 30 m maximální rychlostí s co největším úsilím. A protože v celém testu se 

projevilo, že koordinační schopnosti této skupiny jsou oproti běžné populaci na nižší 

úrovni, projevil se tento handicap také v této rytmické schopnosti. V druhém běh~ kde 

byly podle zadání rozmístěny plastové obruče, proběhli žáci s viditelným respektem. Svou 

roli zde sehrává již zmíněná špatná prostorová orientace u celé skupiny viz test K2 (str. 57) 

Proto skupina žáků "kondičně slabších" dosáhla v celkovém hodnocení lepších výsledků. 

K výsledku se došlo odečtením času 30 m podle stanoveného rytmu od času 30 m. 

Z tohoto důvodu považuji výsledky tohoto testu za velmi orientační. 
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ZÁVĚR 

Hypotéza Hl 

předpokládá, že stupeň motorických schopností bude na vyšší úrovni u skupiny 

žáků sportujících. 

Tato hypotéza byla potvrzena pro celou testovou sestavu UNIFITTEST 6-60, která 

testuje kondiční schopnosti. Zcela jasně bylo prokázáno, a to jak pomocí statistické 

významnosti, tak i věcné významnosti, že sportovní aktivity zvyšují kondiční schopnosti 

mého zkoumaného vzorku. Skupiny se umísťovali bez výjimky v pořadí BEZS (bez 

poruchy sportující), SS (s poruchou sportující), BEZN (bez poruchy sportující) a SN (s 

poruchou nesportující). Největší rozdíl se ukázal při testu T4- běh po dobu 12 minut, kde 

se jasně ukázal pozitivní vliv tréninku nejen na samotnou výkonnost, ale také na rozvoj 

volních vlastností. Sportující mají větší vůli k překonávání nepřijemných pocitů a 

překážek. 

Také v testech koordinačních schopnosti bylo potvrzeno, že sportovní aktivity 

ovlivňují stupeň rozvoje koordinačních schopností. V oblasti koordinačních schopností ale 

sehrává svou roli diagnostikovaná porucha u sportovní skupiny s diagnostikovanou 

poruchou,která je svou poruchou handicapována a na úroveň této skupiny se často dostává 

skupina BEZN (bez poruchy nesportující). Nejhorších výsledků dosahuje skupina SN, tedy 

skupina s diagnostikovanou poruchou, která se nevěnuje žádné další sportovní aktivitě. 

Hypotéza H2 

předpokládá, že stupeň motorických schopností bude na vyšší úrovni u žáků bez 

diagnostikované poruchy. 

Tato hypotéza platí statisticky i věcně obzvláště pro koordinační schopnosti, kde se 

skupina BEZN (bez poruchy nesportující) dostala na stejnou úroveň ke skupině SS (s 

poruchou sportující). V oblasti kondičních schopností, která měří výkonnost jedinců, 

nesehrála diagnostikovaná porucha významnou roli, významné se ukázalo být pravidelné 

provádění další sportovní aktivity. 

Hypotéza H3 

předpokládá, že stupeň motorických schopností bude na vyšší úrovni u souboru 

žáků s poruchami, kteří pravidelně provozují sportovní aktivitu. 

73 



Tato hypotéza se potvrdila z hlediska statistické i věcné významnosti pro kondiční 

schopnosti. V kondičních schopnostech, které nejsou tak koordinačně náročné se projevil 

pozitivní vliv tréninku a pravidelné sportovní aktivity na úroveň kondičních schopností. 

V oblasti koordinačních schopností je rovněž potvrzen pozitivní vliv pravidelné sportovní 

aktivity, i když handicapem se stává diagnostikovaná porucha. Přesto bylo potvrzeno, že 

sportovní aktivita pomáhá zlepšovat stupeň motorických schopností a ukázal se propastný 

rozdíl u žáků s diagnostikovanou poruchou, kteří se navíc ještě nevěnují žádné sportovní 

aktivitě. Jejich výkony v testech koordinace končily v pásmu podprůměru na rozdíl od 

sportujících s poruchou, kteří se dokázali udržet na stejné úrovni s nesportovní skupinou 

bez poruchy. 

Hypotéza H4 

předpokládá, že stupeň motorických schopností neovlivní diagnostikovaná porucha. 

Tato hypotéza je platná pro oblast kondičních schopností. V této oblasti se skupiny 

sportujících umístily před skupinami nesportujících. Důležitým faktorem tedy nebyla 

diagnostikovaná porucha, ale pravidelná sportovní aktivita. V oblasti koordinačních 

schopností je tato hypotéza popřena, protože se prokázalo, že diagnostikovaná porucha má 

vliv na stupeň koordinačních schopností. 

Za zvláštní typ testu, který mě nepřesvědčil o jeho reliabilitě je test K5 - sprint 

podle stanoveného rytmu. Důvody, které mě k tomu vedou byly popsány v kapitole 

Výsledky a diskuze- 5.9. 

Obzvláště obtížným typem testu byl pro můj soubor byl test K2 - běh 

k očíslovaným medicinbalům, který sledoval prostorově orientační schopnost mého 

zkoumaného vzorku, a K4 - obraty na lavičce, který zkoumal dynamickou rovnováhovou 

schopnost. Tyto testy byly ohodnoceny stupni podprůměrný bez ohledu na 

diagnostikovanou poruchu nebo na prováděnou sportovní aktivitu. Výsledky nejsou ale 

překvapivé, protože jak bylo uvedeno v teoretické části, díky poruchám, kterými žáci trpí, 

je velmi oslabena u většiny z nich prostorová orientace a představivost. Rovněž 

rovnováhová schopnost je vlivem různého poškození mozku nebo CNS narušena. Tím se 

potvrdil můj názor, že se jedná o velmi specifický vzorek populace, a proto výsledky mého 

výzkumu nemohou být zobecňovány a považuji za platné pro můj zkoumaný soubor. 
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PŘÍLOHAč.l 

Popis a charakteristika testu Kl -skok do hloubky na cílovou značku 

Tento test charakterizuje kinestetickodiferenciační schopnost dolních končetin a 
prostorovou orientaci. 

Pomůcky: Bedna s naměřenou výškou ll O cm, žíněnka, pásmo, křída 

Provedení: Testovaný stojí na bedně. Bezprostředně pod bednou se nachází žíněnka, na 
které je vyznačena čára ve vzdálenosti 1 m od bedny. Úkolem testovaného je skokem 
snožmo z bedny na žíněnku dosáhnout patami přesně cílové značky (Kohoutek, Rendl, 
V éle, 2005). 

Hodnocení: Testovaný má dva pokusy. Pomocí pásma se měří odchylka paty od cílové 
značky. Vzdálenost měříme s přesností na 1 cm a zaokrouhlujeme vždy na vyšší cm. 
Hodnota je vždy kladná. Následně vypočteme odchylku a zaznamenáme průměrnou 
odchylku z obou hodnocených pokusů (Kohoutek, Rendl, V éle, 2005). 
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Kohoutek, Rendl, V éle (2005) 



PŘÍLOHAč. 2 

Popis a charakteristika testu K4 - obraty na lavičce 

K4- Obraty na lavičce 
Test charakterizuje dynamickou rovnováhovou schopnost. 

Pomůcky: lavička dlouhá 4 m s opěrnou plochou 10 cm, stopky 

Provedení: Testovaný provede na otočené lavičce 4 obraty o 360 stupňů (vlevo nebo 
vpravo) bez pádu. Obrat je dosažen v okamžiku dosažení výchozí polohy (Kohoutek 
Rendl, V éle, 2005). 

Hodnocení: Registruje se čas na absolvování 4 obratů s přesností na 0,1 s, zaokrouhlujeme 
na celou vyšší O, 1 s. Při pádu z lavičky se přičítají trestné sekundy (1 dotyk podlahy= 1 
trestná sekunda). Při více jak třech dotycích země se pokus opakuje. Testovaný má 1 
hodnocený pokus (Kohoutek Rendl, V éle, 2005). 



PŘÍLOHAč. 3 

Popis a charakteristika testu K5 - sprint podle stanoveného rytmu 

K5 - Sprint podle stanoveného rytmu 
Test charakterizuje rytmickou schopnost. 

Pomůcky: ll gymnastických obručí (60 cm průměr), stopky, pásmo. 

Provedení: Úkolem testovaného je proběhnout vzdálenost 30m sprintem maximální rychlostí. 
Následně testovaný absolvuje druhou 30m dlouhou vzdálenost, na které se nachází ll obručí 
ve stanovených vzdálenostech od sebe. Testovaný smí do každé obruče vstoupit pouze 1 
nohou (Kohoutek hendl, Véle, 2005). 

Hodnocení: U každého běhu se stopuje čas s přesností na 0,1 s, zaokrouhlujeme na vyšší 0,1 
s. Oba časy zapíšeme do archu a hodnotíme rozdíl mezi časem prvního a druhého běhu. 
Testovaný má 1 pokus na každý běh (Kohoutek hendl, Véle, 2005) . 
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Kohoutek, Rendl, V éle (2005) 



PŘÍLOHAč.4 

Popis a charakteristika testu K2 - běh očíslovaným medicinbalům 

K2 -Běh k očíslovaným medicinbalům 
Tento test charakterizuje prostorově orientační schopnost. 

Pomůcky: 5 medicinbalů (3 kg), medicinbal (4 kg), stopky, pásmo, křída 

Provedení: Testovaná stojí zády bezprostředně před 4 kg medicinbalem. Za ním leží ve 
vzdálenosti 3 m na polokružnici 5 medicinbalů (3kg) vzdálených od sebe 1 ,5 m a viditelně 
označených čísly od 1 do 5. Čísla nejsou v uspořádaném sledu. Na povel učitele se 
testovaný otáčí, běží k příslušnému číslem označenému medicinbalu, dotkne se ho rukou a 
běží zpět ke 4 kg medicinbalu. Krátce před dotykem rukou 4 kg medicinbalu zavolá učitel 
nové náhodně zvolené číslo (Kohoutek, Rendl, V éle, 2005). 

Hodnocení: Měří se čas od zavolání prvního čísla až po poslední dotyk rukou 4 kg 
medicinbalu. Čas měříme s přesností na 0,1 s, zaokrouhlujeme na vyšší celou 0,1 s. 
Testovaný má 1 pokus(Kohoutek, Rendl, V éle, 2005). 
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Kohoutek, Rendl, V éle (2005) 
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PŘÍLOHAč. 5 

Popis a charakteristika testu K3 - reakce na akustický signál 

K3 - Cvičení reakce na míč (akustická) 
Test charakterizuje komplexní reakční schopnost. 

Pomůcky: 2 čtyřmetrové lavičky, kopací míč (gumový o průměru 20 cm), pásmo, žebřiny. 

Provedení: Učitel stojí u lavičky a na akustický signál (hop) pustí míč. Úkolem testovaného je 
co nejrychlejší zachycení kutálejícího se míče na lavičce oběma rukama (Kohoutek Hendl, 
Véle, 2005). 

Hodnocení: Hodnotí se vzdálenost od místa startu míče k místu, kde testovaný zastaví míč. 
Vzdálenost zaznamenáváme s přesností na 1 cm se zaokrouhlením na vyšší celý cm. 
Testovaný má dva pokusy, které se hodnotí a započítává se lepší z nich (Kohoutek Hendl, 
V éle, 2005). 
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PŘÍLOHAč.6 

Profil a struktura žáků Ou a PrŠ Hostinné 

Ve školním roce 2006/2007 bylo na Ou a Prš Hostinné zapsáno 159 žáků. Dále je 
přiložen graf pro mázomění typu škol, re kterých žáci na OU nastoupili. 
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50,00% 

40,00% 
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20,00% 
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Procentové zastoupení žáků s poruchami a bez poruch 
podle typu předchozí školy 

s poruchou - s poruchou - s poruchou - bez poruchy -
speciální š. základní š. zvláštní š. základní š. 

O s poruchou- speciální š. 

o s poruchou -základní š. 

1!1 s poruchou- zvláštní š. 

• bez poruchy- základní š. 



PŘÍLOHAč. 7 

Somatická popisná charakteristika souboru žáků Odborného učiliště a 
Praktické školy v Hostinném 

VÝŠKA n Xmin Xmax s M 

cm cm V cm cm 

SS 7 166 184 6,0 174,4 

SN 33 166 180 3,2 173,9 

BEZS 13 170 187 5,3 175,2 

BEZN 5 173 179 2,5 176,6 

VÁHA n X min Xmax s M 

kg kg V kg Kg 

SS 7 56 70 4,8 65,1 

SN 33 62 86 7,0 67,9 

BEZS 13 61 79 4,6 65,5 

BEZN 5 64 95 13,3 71 ,4 

SOUČET n Xmin Xmar s " 3 KOŽNÍ V mm 
ŘAS 

mm mm mm 

SS 7 15,6 34,1 5,9 23,9 

SN 33 17,2 67,0 16,9 32,0 
' 

BEZS 13 16,0 36,1 5,9 21 ,3 

BEZN 5 19,2 76,0 23,7 34,0 

Legenda: 

zelená - sportující n - počet probandů 

hnědá - nesportující Xmin - minimální hodnota 

SS - sportující s poruchou Xmax - maximální hodnota 

SN - nesportující s poruchou s -směrod. odchylka 

BEZS - sportující bez poruchy M - aritmetický průměr 

BEZN -nesportující bez poruchy 



PŘÍLOBAč.8 

Tl -člunkový běh 4 x 10 m 

TJ- rozdělení souboru na sportující a nesportující 

Počet 
Název 

podprůměmf podprůměrní 
průměrní a 

Skupiny nadpniměmf 
n n % n 

20 sportující 9 45,0% 11 
38 nesportující 33 86,8% 5 

Pomámka· tabulková hodnota a= 0,05= 2,02** 
a= 0,01 = 2,668* 

průměrní a 
nadprůměrní 

% a 

I 

55,0% 
13,2% 3,40* 

T1 -sportující versus nesportující 

90,0% 

80,0% 

70,0% 

60,0% 

50,0% 

40,0% 

30,0% 

20,0% 

sportující 
nesportující 

Graf pro Tl -sportující versus nesportující 
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PŘÍLOHAč.9 

T2- skok z místa 

T2- rozdělení souboru na sportující a nesportující 

Počet 
Název 
Skupiny 

rvv~ • ~ I nnl4 • ě . prťlměml a prťlměmí a 
~prumem ~prum mt nadprůměmf nadprůměrní 

T 

I 

20 sportující 6 30,0% 14 

38 nesportující 30 78,9% 8 

Pomámka: tabulková hodnota a= 0,05= 2,02** 
a= 0,01= 2,668* 

a 

70% 

21,1% 3,62* 

T2 -sportující versus nesportující 
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Graf pro T2- sportující versus nesportující 
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v, v 
PRILOHAc.lO 

T3 -sedy lehy za 1 minutu 

T3- rozdělení souboru na sportovce a nesportovce 

Počet 
Název 

podprů~mí podprůměrní 
průměrnf 

Skupiny nadprůměrnf 
n n % n 

20 sportující 3 15% 17 
38 nesportující 22 57,9% 16 

Poznámka: tabulková hodnota a= 0,05= 2,02** 
a= 0,01= 2,668* 

a průměrní a t 
nadprůměrnf 
% A 

85% 
42,1 % 3,13* 

T3 -sportující versus nesportující 

90,0% 

80,0% 

70,0% 

50,0% 

sportující 

T3 -sportující versus nesportující 

~ 
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o průměmi a nadprůměrní I 
• podprůměrní 1 ____ ___ __ ______ _ j 

podprůměrní 

průměrní a nadprůměrní 

nesportující 



..,, v 

PRaOHAc.ll 

T4- běh po dobu 12 minut 

T4- rozdělení souboru na sportovce a nesportovce 

Počet 
Název 

podprůměrní podprůměrní 
průměrní a 

Skupiny nadprůměrní 
n n " n 

20 sportující 4 I 20% 16 
38 nesportující 31 81,6% I 7 

Pomámka: tabulková hodnota a= 0,05= 2,02** 
a= 0,01= 2,668* 

průměrnfa 
nadprůměrní 

" a 

80% 
18,4% 4,525* 

T 4 -sportující versus nesportující 

90,0% 

80,0% 

70,0% 

sportující 
nesportující 

T4- sportující versus nesportující 
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PŘÍLOHA č. 12 

Test Kl -skok do hloubky na cíl 

Kl- rozdelení souboru na sportovce a nesportovce 

Počet 
Název 

podprůméml podprůměrní 
průměrní a 

Skupiny nadprůměmf 
n n % n 

20 sportující 3 15% 17 
38 nesportujicí 22 57,9% 16 

Poznámka· tabulková hodnota a= 0.05= 2,02-
a= 0,01= 2,668* 

průměrní a 
nadprůměrní 

% a 

85% 

I 42,1% 3,136* 

K1 -sportující versus nesportující 

,--~---- ------~ 

1 • průměrní a nadprůměrní I 
I ~ podprůměml _j ~- ---- -------- -- ··· 

podprůměrní 

průměrní a nadprůměrní 

sportující 
nesportující 

Kl - sportující versus nesportující 



" , v PRILOHA c. 13 

Kl - skok do hloubky na cílovou značku 

Kl- rozdělení souboru žáků s poruchou sportujících a nesportujících 

Pot~t 
Název ppdprúměml podprůměml 

prúměmla 

Skupiny nadprůměrnl 

n n " n 

7 SS 1 2 I 28,6% 1 5 

33 SN 21 63,6% 1Z 

Poznámka: tabulková hodnota a= 0,05= 2, 122** 
a= 0,01= 2,704* 

K1- láci s poruchami - sportujlcl 

Kl -žáci s poruchami sportující 

1 

K1 -Ucl s poruchami - nesportujlcl 

Kl -žáci s poruchami nesportující 

průměrní a 
nadprůměrnl 

" 
71,4% 
36,4% 

t 

a 

3,192* 



PŘÍLOHAč.14 

K3 - komplexní reakce na akustický signál 

K3- rozdělení souboru na sportovce a nesportovce 

Počet 
Název 

podprůměmf podprůmámí 
průměrní a průměrní a 

Skupiny nadprůměm/ nadprůměrní 
n n % n % a 

20 sportujíc! ! 4 80% 16 80% 
38 nesportující 25 65,8% 13 34,2% 3,33* 

Poznámka: tabulková hodnota a= 0,05= 2,02** 
a= 0,01 = 2,668* 

Test Kl -sportuj lel skupina 

K3 - výkony sportující skupiny 

Test K3- nesportujicl skupina 

K3 - výkony nesportující skupiny 


