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1 úvod 

Práce se zabývá základní motorickou výkonností studentů posledních 

ročníků jednooborového studia na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Bratislavě a 

na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze. Zajímalo nás, jakou základní 

motorickou výkonnost a vybrané charakteristiky tělesné stavby budou mít studenti 

v posledním ročníku na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Bratislavě a na Fakultě 

tělesné výchovy a sportu v Praze, kteří po ukončení studia budou oprávněni 

nastoupit do zaměstnání jako mladí začínající učitelé tělesné výchovy. 

Skupina odborníků z řad vysokoškolských pedagogů se systematicky 

zabývala studiem motorických schopností, motorické výkonnosti a tělesné 

zdatnosti se zřetelem na jejich diagnostiku. Výstupem určeným především pro 

praxí je testová baterie UNIFITTEST (6-60) (Měkota et al., 2002). 

Pro zjištění základní motorické výkonnosti studentů jsme použili právě 

tuto testovou baterii Unifittest 6-60, která je vytvořená pro měření základní 

motorické výkonnosti a vybraných charakteristik tělesné stavby, je vhodná pro 

osoby ve věku od 6 do 60 let. 

Běžný každodenní život, plnění pracovních povinností, resp. vykonávání 

sportovních a pohybových aktivit klade značné nároky na úroveň tělesné 

zdatnosti. Rozličné diagnostické postupy nám umožňují posuzovat nejen stav 

tělesného, funkčm'ho rozvoje, ale i pohybových programů (Moravec a kol., 1996). 

Současným testovým bateriím historicky předcházely tělocvičné a 

sportovní víceboje a sestavy k získání odznaků zdatnosti (Blahuš, Měkota, 1983). 

V tělesné výchově a zejména ve vrcholovém sportovním tréninku se 

motorickým testům věnuje stále vzrůstající pozornost. Motorické testy se totiž 

staly významným prostředkem pro získání důležitých informací o výkonnosti. 

Tyto informace pak užívá tělovýchovná a sportovní praxe jako podklady pro řídící 

zásahy vedoucí k ovlivňování výkonnosti. Velké úsilí praktického testování sebou 

přináší řadu stále složitějších problémů a při snaze o jejich řešení vzniká potřeba 

odpovídajícího teoretického zázemí (Blahuš, 1976). 
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2 Teoretická východiska 

2.1 Stručná historie motorického testování 

Nejstarší zpráva, která se nám dochovala z roku 664 př.n.l. se týká skoku 

dalekého. Na 29. hrách v Olympii skočil Chionis ze Sparty padesát dva stop, tj. 

asi 16,66 m (Blahuš, Měkota, 1983). 

Skoky oddedávna tvořili podstatnou součást tělocvičných systémů, a tak se 

setkáváme se zprávami o jejich měření a hodnocení v dílech klasiků školní i 

spolkové tělesné výchovy a později samozřejmě i ve sportu. 

Praotec tělocviku J. Ch. F. Guts-Muths (1759- 1839) měřil výkony žáků a 

vedl si přené záznamy o výsledcích zlepšování. pravidelné měření výkonů a 

vedení záznamů o nejlepších sportovních výkonech se provádělo ve druhé 

polovině 19. století, zcela systematicky od roku 1896, kdy byly obnoveny 

olympijské hry. 

První doložený známý víceboj sportovního charakteru byl antický pětiboj 

na 18. olympijských hrách roku 708 př. n. 1. Tvořili jej hod diskem, skok, hod 

oštěpem, běh a zápas. Velmi široce byly koncipovány víceboje, v nichž se 

soutěžilo v německých tělocvičných spolcích kolem roku 1875. Přebor České 

obce sokolské v roce 1907 byl dvacetibojem, který navíc obsahoval atletické 

disciplíny a vzpírání. Atletický desetiboj byl poprvé zařazen na olympijských 

hrách v roce 1904. Moderní pětiboj je součástí olympijského programu od roku 

1912. Sestavy vícebojů jsou většinou heterogenní, závodník má prokázat 

výkonnost v řadě navzájem odlišných disciplín, zřejmá je myšlenka všestrannosti. 

Širokým masám mládeže i dospělým jsou určeny komplexy požadavků 

různých odznaků zdatnosti, které se objevují od počátku našeho století. Jejich 

pohybový obsah byl volen tak, aby nositelé byli nuceni prokázat všestrannou 

výkonnost či zdatnost. První sportovní odznak tohoto druhu (ldrottsmrke) zavedli 

Švédové roku 1906. V roce 1913 byl zaveden odznak Turn-und Sportabzeichen 
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v Německu, později v Rakousku a v roce 1931 v SSSR s názvem Gotov k trudu i 

oboroně (GTO) (Blahuš, Měkota, 1983). 

Počátky lékařských bádání a měření, z nichž se později vyvinula dnešní 

zátěžová ergometrie, sahají do 18. století. První "pulsové hodiny'', které umožnily 

měřit tep v minutových intervalech, byly sestrojeny v roce 1707. Prototyp 

dnešního ergometru zkonstruoval G. A. Hirn v rode 1858. Běhátkové a bicyklové 

ergometry byly vyvinuty později v letech 1889- 1913 (Blahuš, Měkota, 1983). 

Pro určování skrytých schopností byl vytvořen matematicko-statistický 

aparát faktorové analýzy. Faktorový problém nezávisle formulovali a 

matematicky rozřešili právě klasikové R. Pearson (1901) a C. Spearman (1904). 

Teorii, která se stala základem dnešního tzv. klasického modelu teorie testů, 

matematicky odvodil C. Spaerman v roce 1910 a W. Brown v témže roce. ffiavní 

uplatnění nalezly zmíněné teorie a příslušné výpočetní techniky v psychologii, při 

studiu inteligence. V tělesné výchově byly uplatněný později před druhou 

světovou válkou a po ní (Blahuš, Měkota, 1983). 

2.2 Současnost u nás a rozdělení motorických testů 

Moderněji koncipované testové baterie byly u nás vytvořeny počátkem 

sedmdesátých let a byly aplikovány ve dvou rozsáhlých celostátních výzkumech 

školní (1966) a vysokoškolské (1965) mládeže. Autory později vydaných 

publikací jsou Pávek, Měkota a Šorm. Při testování motorické výkonnosti členů 

tělovýchovné organizace, jež bylo provedeno ve dvou fázích v letech 1972/73 a 

1982 a zahrnulo i dospělou a starší populaci, byla použita sedmipoložková testová 

baterie (Kovář, 1985 in Měkota, 2002). 

V tělovýchovné praxi byly u nás motorické testy soustavně využívány na 

vysokých školách. Zde sloužili, jako diagnostická pomůcka pro zařazení studentů 

a studentek do různých forem tělesné výchovy. Na nižších stupních škol bylo 

povinnou součástí hodin tělesné výchovy plnění ideové a branně orientovaného 

odznaku PPOV (příprava k práci a obraně vlasti). Propracovaný testovací 

12 



program, byl uplatňován v rámci systému výběru talentované mládeže, dětí 1. a 3. 

tříd základní školy (Havlíček, 1986 in Měkota, 2002). 

Více než třicet let se u nás skupina odborníků z řad vysokoškolských 

učitelů (převážně orientovaných na obor antropomotoriky) zabývá studiem 

motorických schopností, motorické výkonností a tělesné zdatností se zřetelem na 

jejích diagnostiku. Výstupem určeným především pro praxi je testový systém 

nazvaný UNIFITTEST (6-60) (Měkota et al., 2002). 

DĚLENÍ MOTORICKÝCH TESTŮ 

Testy motorické výkonností lze dělit několika způsoby a podle různých 

kritérií např. dle místa testování jsou testy terénní a laboratorní, podle počtu 

současně testovaných osob rozeznáváme testy individuální a testy skupinové 

(Blahuš, Měkota, 1983). 

I laboratorni tere~ni - I 
' --~------,=----J__. -...... ·-- -~ 

.-···------ --- ---> ,-- --------=----------
1 plně stand.udi~ované čÍl!itečně !ltandMdiLované 

------;o-----~-----------------' / .'\ 
/ ... , 

/ 

L ___ · ál_-r_.i -~--___ sk_u_pmo:~ __j 

Obr. - 1 Dělení motorických testů (Blahuš, Měkota, 1983) 
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Testové baterie se vyznačují tím, že všechny testy do ní zařazené jsou 

standardizovány společně a výsledky subtestů se kulminuji; ve svém úhrnu 

vytvářejí jeden výsledek (skóre baterie) (Blahuš, Měkota, 1983). 

Mezi testové baterie patří např. Unifittest (6 - 60), Eurofit test, ICSPFT 

test. 

2.3 Pojetí testů a testování 

Stejně jako v jiných jazycích užíváme i v češtině slovo test ve významu 

zkouška. Užitím odborného termínu vyjadřujeme, že se jedná o zkoušku vědecky 

podloženou, jejímž cílem je dosáhnout kvantitativního vyjádření výsledku. 

Testování tedy znamená: 

- provedení zkoušky ve smyslu procedury, 

- přiřazování čísel, jež jsme nazvali měřením. 

Člověka, který se testování podrobuje, nazveme testovanou osobou 

(zkráceně TO) a toho, kdo testování provádí, testujícím nebo examinátorem. (V 

jiných oborech se místo TO používá označení pokusná osoba, proband, 

respondent ap.) (Blahuš, 1983). 

Testem podle Zaciorského (1981) rozumíme zkoušku nebo měření jedince 

s cílem určit jeho stav. Proces zkoušení je pak testování, získané číselné údaje 

výsledky testování nebo výsledky testu. Např. běh na 100m je testem, procedura 

provedení běhu a měření času testováním a výsledný čas výsledkem testu . 

Testy, jejichž obsahem je určité pohybové zadání (úkol), nazýváme 

pohybové, nebo motorické testy. Jako výsledky těchto testů mohou být různé 

pohybové výkony (čas potřebný k překonání vzdálenosti, počet opakování apod.), 

nebo jakékoliv fyziologické nebo biochemické charakteristiky. Podle charakteru 

14 



testových výsledků a zadaného pohybového úkolu se rozlišují tři skupiny 

pohybových testů. 

V případě, kdy se používá ne jeden, ale více testů, majících jeden společný 

cíl (např. ocenění připravenosti sportovce v určitém období tréninku), nazýváme 

takovou skupinu testů komplexem, nebo častěji baterií testů. 

Ne všechna měření a zkoušky však mohou být použity jako unifikované a 

standardní testy, k tomu účelu musí mít určité vlastnosti a musí vyhovovat 

určitým speciálním požadavkům. K nim patří: 

Spolehlivost (reliabilita) testu. 

Platnost (validita) testu. 

Vypracování systému hodnocení. 

Standardní podmínky a postup ve všech případech, kdy test používáme. 

Testy, které vyhovují těmto požadavkům, zvláště spolehlivosti a platnosti, mohou být 

doporučeny pro široké používání (Zaciorskij- překlad Kovář, 1981). 

2.4 Testová baterie - Unifittest (6 - 60) 

Standardizovaný motodiagnostický systém pro hodnocení úrovně základní 

motorické výkonnosti a tělesné zdatnosti zkonstruovaný v České republice 

(Měkota, Kovář, 1993). 

Charakteristika testového systému: 

Unifittest sestává ze čtyř jednotlivých samostatně skórovaných 

motorických testů a je doplněn o tři základní somatická měření. 
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Obr.- 2 Testový systém Unifittest 6-60 (Měkota a Kovář, 1997) 

Jak ukazuje výčet testů, původnost přístupu netkví v konstrukci testů 

nových, ale vytvoření testového systému s progresivními rysy: 

-tři testy (Tl - T3) představují obecný základ a umožňují diagnostikovat 

tři důležité motorické schopnosti, komponenty či dimenze tělesné zdatnosti: 

Tl explozívněsilovou schopnost, 

T2 vytrvalostněsilovou schopnost (oblast abdominální), 

T3 aerobní lokomoční vytrvalostní schopnost, a to ve velmi širokém 

věkovém rozmezí od 6 do 60 let, 
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T4 je určován podle věku testovaného a postihuje motorickou schopnost, 

která je pro danou věkovou kategorii charakteristická a důležitá. Pro věk 15 -

25/30 let vytrvalostně silová schopnost (obratnost paží a ramen). 

- pro testování aerobní vytrvalostní schopnosti (T3) se nabízí výběr 

jednoho ze tří testů, chůze na vzdálenost 2 km je určena spíše pro osoby středního 

a staršího věku, 

- se čtyřmi testy může být operováno jako s testovou baterií nebo jako 

s testovým profilem, který se vykresluje do předtištěné grafické sítě, 

-po převodu hrubých skóre na steny lze součtem vyjádřit souhrnné skóre a 

také diferenční skóre, které vyjadřuje intraindividuální vyrovnanost (či 

nevyrovnanost) testových výsledků a tedy i diagnostikovaných schopností, 

- není ignorována ani somatická komponenta zdatnosti, měření tří kožních 

řas (SM3) umožňuje stanovit množství podkožního tuku, a tedy i složení těla, 

- adekvátní interpretaci individuálních (i skupinových) testových výsledků 

umožňují testové normy a standardy, 

- systém Unifittest představuje základ unifikovaného stavebnicového 

systému, který dovoluje přidávat další testy dle potřeby a volby uživatele. 

Unifittest (6- 60) obsahuje statisticky odvozené normy (platné pro českou 

populaci) a expertizou stanovené standardy pro interpretaci individuálních 

testových výsledků. K dispozici jsou i normy grafické (Hájek, 2001 ). 

2.4.1 Princip a charakteristika norem 

výsledky získané v jednotlivých testech, vyjádřené v rozdílných 

fyzikálních jednotkách, počtem opakování, počtem chyb atd., mají malou 

informativní hodnotu, nelze je navzájem srovnávat ani sčítat. původní výsledky 

(výkony) proto převádíme na odvozené a normujme je (Blahuš, Měkota, 1983). 

Normou rozumíme jistý předpis, standard či hodnotu, která umožňuje 

srovnáváni a hodnocení individuálních testových výsledků v rámci vymezené 
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populační skupiny. Má cílový charakter a slouží konkrétnímu účelu. V našem 

případě diagnostice motorické výkonnosti (zprostředkovaně i zdatnosti) a 

tělesného stavu jedince. Můžeme sledovat i aspekt motivační: stimulovat zájem a 

nepřímo vést probandy ke zvyšování či udržování fyzické kondice. Můžeme 

rozlišit dva typy norem. 

1. Klasický přístup, 

2. principiálně jiný přístup (Měkota et al., 2002). 

2.4.2 Část motorická 

Tl - SKOK DALEKÝ Z MÍSTA ODRAZEM SNOŽMO 

Charakteristika: Test dynamické, výbušně (explozivně) silové schopnosti 

dolních končetin. 

Zařízení: Rovná, pevná plocha (žíněnka, plstěný nebo gumový pás, 

doskočiště na hřišti), měřicí pásmo. 

Provedení: Ze stoje mírně rozkročného těsně před odrazovou čárou 

(chodidla rovnoběžně, přibližně na šířku ramen) provede testovaná osoba (dále jen 

TO) podřep a předklon, zapaží a odrazem snožmo se současným švihem paží 

vpřed skočí co nejdále. Přípravné pohyby paží a trupu jsou dovoleny, není však 

povoleno poskočení před odrazem. Provádějí se tři pokusy. 

Hodnocení a záznam: Hodnotí se délka skoku v centimetrech (cm), 

zaznamenává se nejlepší ze tří pokusů. Přesnost záznamu na 1 cm. 

Pokyny a pravidla: Pohybový úkol vysvětlíme a předvedeme. Odraz se 

provádí z rovné, pevné a neklouzavé plochy, není dovolena opora (např. o pevný 

okraj doskočiště) ani použití treter. Doskok je do pískoviště, na žíněnku nebo 

plstěný pás, které je třeba zajistit před posouváním. Je nutné dbát na to, aby 

odrazová i dopadová plocha byla zhruba na stejné úrovní. Měří se vzdálenost od 
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čáry odrazu k zadnímu okraji poslední stopy dopadu (týká se i dotyku podložky 

jinou částí těla než chodidlem) (Měkota et al., 2002). 

Obr. - 3 Slwk daleký z místa (Měkota et a/., 2002) 

T2 - LEH-SED OP AKOV ANĚ 

Charakteristika: Test dynamické, vytrvalostně silové schopnosti břišního 

svalstva a bedrokyčlostehennich flexorů. 

Zařízení: Plstěný pás, koberec nebo tuhá gymnastická žíněnka, stopky. 

Provedení: TO zaujme základní polohu leh na zádech pokrčmo, paže skrčit 

vzpažmo zevnitř, ruce v týl, sepnout prsty, lokty se dotýkají podložky. Nohy jsou 

pokrčeny v kolenou v úhlu 90 stupňů, chodidla od sebe ve vzdálenosti 20-30 cm, 

u země je fixuje pomocník. Na povel provádí TO co nejrychleji opakovaně sed 

(oběma lokty se dotkne souhlasných kolen) a leh (záda a hr'bety rukou se dotknou 

podložky) s cílem dosáhnout max. počet cyklů za dobu 60 sekund. 

Hodnocení a záznam: Hodnotí se a zaznamenává se počet úplných a 

správně provedených cyklů (cviků) za dobu 1 minuty (jeden cyklus = přechod 

z lehu do sedu a zpět do lehu). Pokud TO nevydrží cvičit celou jednu minutu, 

zaznamená se počet cviků za dobu, po kterou to vydržel (přerušeni cvičení je 

přípustné). 
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Pokyny a pravidla: Test se provádí jen jednou. Po výkladu a ukázce si TO 

vyzkouší správné provedení (v pomalém tempu provede dva kompletní cviky). Po 

celou dobu cvičení je třeba dodržet úhel pokrčení v kolenou 90 stupňů, paty na 

podložce, ruce v týl, prsty sepnuté, v základní poloze hlava, prsty a lokty na 

podložce, v sedu dotek kolen lokty (kontroluje pomocník). Není dovoleno 

odrážení pomocí loktů, hrudní části páteře a zad od podložky. Pohyb je třeba 

provádět plynule a bez přestávek po celou dobu jedné minuty, pauza Gedna i více) 

v důsledku únavy je však možná. Skupinovým testováním ve dvojicích lze 

současně testovat několik osob, počet správně provedených cviků počítá 

necvičící. Testujícímu se doporučuje hlásit průběžně čas po 15 sekundách. 

Poznámka - upozornění: Motorický test leh-sed opakovaně nepřímo 

ukazuje na úroveň silových předpokladů břišních svalů a tonických flexorů 

kyčelních kloubů, které se hyperaktivně zapojují do pohybu. Tuto skutečnost je 

třeba brát v úvahu u dětí se zvýšeným bederním prohnutím (lordózou) a u dětí se 

slabým břišním svalstvem. Doporučujeme tento test provádět zřídka a vždy po 

správném nácviku s dostatečnou kompenzací. Důležité je plynulé provedení 

(obratel po obratli), bez odrážení do sedu od podložky pomocí loktů, hrudní části 

páteře a zad (Měkota et al., 2002). 

Obr. - 4 Leh-sed (Měkota et al., 2002) 
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T3 - BĚH PO DOBU 12 MINUT 

Charakteristika: Test dlouhodobé běžecké vytrvalostní schopnosti. Má 

celostní a obecný charakter, z fyziologického hlediska indikuje především tzv. 

aerobní možnosti organismu. 

Zařízení: Atletická dráha, startovní čísla, stopky, startovní pistole 

(píšťalka), měřící pásmo. 

Provedení: Běží se po atletické dráze, startuje se z vysokého postoje, podle 

běžeckých atletických zvyklostí. Úkolem je uběhnout v požadované době co 

nejdelší dráhu. Běh lze střídat s chůzí (pokud TO není schopna běhu) 

Hodnocení a záznam: Měří se délka uběhnuté dráhy (vzdálenosti) 

v metrech (m). Přesnost záznamu lOm (tato vzdálenost se doměří v rámci 

označeného 50 metrového úseku). 

Pokyny a pravidla: Doporučuje se přidělit testovaným čísla a 

zaznamenávat u každého počtu uběhnutých kol. Je třeba přesně změřit délku 

dráhy (jednoho kola) a vymezit na ní úseky po 50 metrech. Průběžně se hlásí čas 

běhu, po ukončení běhu zůstanou všichni testovaní na místech a vyčkají na 

změření vzdálenosti. S ohledem na fyzické nároky je žádoucí přibližně 2 hodiny 

před testem nejíst, neprovádět test po fyzicky náročné činnosti, v extrémních 

teplotách či jiných podmínkách či pokud se TO necítí dobře. Předpokladem pro 

provádění tohoto testuje dobrý zdravotní stav především s ohledem na oběhový a 

dýchací systém a eventuální poruchy hybnosti dolních končetin. V případě, že se 

v průběhu testu objeví určíté potíže (závrať, bolest na prsou, silná únava, slabost, 

snížená smyslová kontrola nebo jakýkoliv jiný bolestivý nebo nezvyklý úkaz) je 

žádoucí test ihned přerušit. 
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Obr.- 5 Běh po dobu 12 minut (Měkota et al., 2002) 

T4-1 - OPAKOV ANÉ SHYBY- A MUŽI VĚKOVÉ KATEGORIE 15-
25/30ROKŮ 

Charakteristika: Test dynamické, vytrvalostně silové schopnosti 

(perzistence) hornfch končetin a pletence ramenního. 

Zařízení: doskočná hrazda (průměr žerdi 2-4 cm) 

Provedení: Ze svisu nadhmatem na doskočné hrazdě (úchop v šíři ramen) 

se TO opakovaně přitahuje do shybu (brada nad žerdí( a spouští se zpět do 

základní polohy (paže zcela napnuty). Cílem je provést maximální počet shybů. 

Hodnocení a záznam: Zaznamená se počet ukončených a správně 

provedených shybů. Přesnost záznamu 1 shyb. 

Pokyny a pravidla: Test se provádí plynule a bez přerušení, není povoleno 

využívat pohyby (kmih, přítrhy apod.). nedokonale provedený shyb se 

nezapočítává, test končí, jestliže TO přeruší plynulý pohyb na dvě a více sekund, 

popřípadě dvakrát za sebou se nepřitáhne do požadované polohy (Měkota et al., 

2002). 
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Obr.- 6 Opakované shyby (Měkota et al., 2002) 

T4-2 - VÝDRŽ VE SHYBU - DÍVKY A ŽENY VĚKOVÉ KATEGORIE 
15 - 25/30 ROKŮ 

Charakteristika: Test statické, vytrvalostně silové schopnosti (perzistence) 

horních končetin a pletence ramenního. 

Zařízení: doskočná hrazda (průměr žerdi 2-4 cm), stolíčka, stopky. 

Provedení: TO zaujme (eventuálně s dopomocí) základní polohu - shyb na 

hrazdě, držení nadhmatem, brada nad žerdí. V této poloze se snaží vydržet co 

nejdelší dobu. 

Hodnocení a záznam: Měří se čas výdrže v sekundách (s). Přesnost 

záznamu 1 s. 

Pokyny a pravidla: Základní poloha se zaujímá s dopomocí (s použitím 

stoličky apod.), nohy se nesmějí dotýkat podložky. Test končí, klesne li brada TO 

pod úroveň žerdě (Měkota et al., 2002). 
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Obr. - 7 Výdrž ve shybu {Měkota et al., 2002) 

2.4.3 Část somatická 

TĚLESNÁ VÝŠKA (SMl) 

Zařízení: Měřítko na stěnu a trojúhelník. 

Provedení a hodnocení: Měřítko upevníme v odpovídající výšce na stěnu, 

která není opatřena podlahovou lištou. Měřená osoba stojí u stěny, které se dotýká 

patami, hýžděmi a lopatkami. Hlava je opět v rovnovážné poloze. 

Odpočítáme na měřítku pomocí trojúhelníku, který se odvěsnou lehce 

dotýká temene hlavy s přesností na 0,5 cm (Měkota et al., 2002). 

Při měření tělesné výšky je proband bos, patami se dotýká stěny, na níž je 

pevné měřidlo. Paty a špičky jsou u sebe, hlava je orientována v tzv. frankfurtské 

horizontále - spojnice zevního očního koutku a tragu (zevního zvukovodu) je 

vodorovná. Měříme v běžné praxi s přesností na 0,5 cm, pro výzkumné účely 

s přesností na O, 1 cm (Hošek, 1996). 

TĚLESNÁ HMOTNOST (SM2) 
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Tělesná hmotnost probanda se zjišťuje vážením na pákové váze s přesností 

na 0,1 kg, vždy jen ve cvičebním úboru či prádle, pokud možno ráno nalačno. 

V případě, že páková váha není k dispozici, je srovnávání s tabulkovými 

hodnotami hůře proveditelné (Hošek, 1996). 

Zařízení: Osobní páková váha s přesností měření 0,1 kg. 

Provedení a hodnocení: Doporučuje se měřit v ranních či dopoledních 

hodinách v minimálním oděvu. Měříme s přesností O, 1 kg (Měkota et al., 2002). 

TLOUŠŤKA KOŽNÍ ŘASY (SM3) 

Zařízení: Kaliper (tloušťkoměr) harpendenského typu, tj. s konstantní 

silou přítlačných plošek, která byla stanovena mezinárodní dohodou 

na 1 O p na mm2 při velikosti plošky nejméně 40 mm2
• Lze požít kovový kaliper 

typu S O MET (přesnost O, 1 mm) nebo laciný plastový typ SK (přesnost O,Smm), 

na obr. 6 (Měkota et al., 2002). 

Obr.- 8 Kaliper harpendenského typu (Měkota et al., 2002) 

Provedení: Palcem a ukazovákem pevně uchopíme kožní řasu v místě, kde 

má být její tloušťka měřena. Tahem se řasa oddělí od svalové vrstvy, která leží 

pod ní. Dotykové plošky tloušťkoměru umístíme k vrcholu ohybu kůže. Uvolníme 

prsty, kterými držíme měřidlo, tak začne působit na kožní řasu. Vzdálenost 

měřících ploch kaliperu od prstů je prakticky asi 1 cm. Odečítáme na stupnici 

měřidla 2 s od okamžiku, kdy tlak začne působit. Měříme na třech standardních 
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místech viz obr. 7 až obr. 9. Měřerú každé kožní řady provádíme 3x, nejvyšší a 

nejnižší hodnotu škrtáme a pro součet požijeme střední hodnotu. 

Obr. - 9 
2002) 

Kožní řasa nad trojhlavým svalem pažním (tricepsem)(Měkota et al., 

Kožní řasa nad trojhlavým svalem pažním (tricepsem) - kožní řasu 

vytáhneme vzadu na volně visící paži, podélně v poloviční vzdálenosti od ramene 

k lokti. 

Obr. - 10 
2002) 

Kožní řasa pod dolním úhlem lopatky (subscapulární) (Měkota et al., 

Kožní řasa pod dolním úhlem lopatky (subscapulárrú) - kožrú řasu 

vytáhneme na zádech těsně pod dolrúm úhlem pravé lopatky. 
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Obr. - ll Kožní řasa na pravém bodu nad hřebenem kosti kyčelní (nad spinou) 
(Měkota et a/., 2002) 

Kožní řasa na pravém bodu nad hřebenem kosti kyčelní (nad spinou) -

kožní řasu vytáhneme 1 cm nad předním hřebenem kyčelním a 2 cm směrem 

k pupku. 

Hodnocení 

Naměřené hodnoty zapisujeme v mm s přesností 0,5 mm (ebeny. 0,1 mm). 

Provedeme součet 3 kožních řas. Zařazení jedince odpovídajícího věku a pohlaví 

vzhledem k české populaci stanovíme podle tabulek viz. obr. 1 O (Měkota et al., 

2002). 

Množství podkožního tuku {mm) 

Věk 
1 2 3 4 5 

Velmi nízké Podprůměrné Průměrné Nadprůměrné Velmi vysoké 
22-24 -21,5 21,6-31,0 30,1-46,5 46,6-63,0 63,1-
25-29 -21,5 21,6-32,0 32,1-48,5 48,6-64,0 64,1-

Obr. -12 Pětistupňová norma součtu tří kožních řas -ženy (Měkota et al., 2002) 

Množství podkožního tuku {mm) 

Věk 
1 2 3 4 5 

Velmi nízké Podprůměrné Průměrné Nadprůměrné Velmi vysoké 
22-24 -16,5 16,6-24,0 24,1-41,0 41,1-68,0 68,1 -
25-29 -17,0 17,1-25,0 25,1-42,5 42,6-67,5 67,6-

Obr. - 13 Pětistupňová norma součtu tří kožních řas -muži (Měkota et a/., 2002) 

INDEX TĚLESNÉ HMOTNOSTI (BMI) 

Index tělesné hmotnosti (obvykle označován zkratkou BMI z angl. orig. 

"Body Mass Index") je doplňujícím ukazatelem, který odvozujeme z tělesné 

výšky a z tělesné hmotnosti. Je dán vztahem: 

Bi\Jl :::::. hm(ltnost (kg) 

t r:,~lesnii 1-:aka 2 (m) 

Poznámka: Hodnoty hmotnosti se dosazují v kilogramech (kg) a tělesné výšky 

v metrech (m) (Měkota et al., 2002). 
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2.5 Motorická výkonnost 

Pojmem motorika se označuje hybnost, souhrn všech tělesných pohybů a 

projevů člověka. Zjednodušeně řečeno jde o funkce příčně pruhovaného svalstva, 

zajišťované různými systémy organismu a řízené CNS. Ve sportu jsou to z velké 

části pohyby úmyslné. Sportovní činnost, jejímž prostřednictvím se demonstruje 

sportovní výkon, je činností převážně pohybovou. (Dovalil, 2002) 

Motorická (pohybová, sportovní) výkonnost je chápána jako schopnost 

podávat opakovaně sportovní výkony resp. jako způsobilost opakovat pohybový 

výkon. 

V tělovýchovně sportovní motorice je záměrný pohyb člověka podmíněn 

jeho pohybovými předpoklady, resp. pohybovými (motorickými) schopnostmi. 

Pohybové (motorické) dovednosti na rozdíl od motorických schopností 

představují reálnou, učením osvojenou způsobilost k realizaci určitého 

konkrétního pohybového úkolu. Obecně lze označit vztah mezi pohybovými 

schopnostmi a dovednostmi za dynamický, s charakterem vzájemného 

ovlivňování a podmiňování. Rozvoj pohybových schopností a učení se 

pohybovým dovednostem představují nedělitelný celek, resp. jednotu pohybového 

projevu v procesu zdokonalování a nabývání kvality pohybové činnosti. 

Hodnocení a popis stavu schopností a dovedností se provádí měřením, testováním 

a odborným posuzováním (Hájek, 2001). 

2.6 Motorické schopnosti 

Definice motorických schopností: 

Motorická schopnost je jednota (integrace) vnitřních biologických 

vlastností organismu, která podmiňuje splnění určité skupiny pohybových úkolů. 

jde tedy vždy o integraci biologických, tj. funkčních, moďologických, 

psychických aj. systémů, které spolupůsobí při realizaci určité pohybové činnosti 

(Hájek, 2001). 
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Poznatky o pohybových schopnostech se zakládají na znalostech anatomie, 

fyziologie, biomechaniky aj. V souhrnu se ovšem jedná o schopnosti člověka. 

Pohybové (senzomotorické) schopnosti uznávají klasické i současné koncepty 

behaviorálních věd (Guilford 1959, Nakonečný 1997 aj in Dovalil, 2002) 

Profesor psychologie na Kalifornské univerzitě Schmidt (1991) stručně 

definuje schopnost (ability) jako trvalý převážně geneticky určený rys (vlastnost), 

který podkládá nebo podporuje různé druhy motorických a kognitivních aktivit. 

(Měkota, Novosad, 2005) 

Motorické schopnosti jsou obecné rysy (vlastnosti) či kapacity, které 

podkládají výkonnost v řadě pohybových dovedností. (Burton et Miller in 

Měkota, Novosad, 2005). 

Motorické schopnosti jsou obecné kapacity jednotlivce, projevují se ve 

výsledcích pohybové činnosti, jinak jsou skryté, latentní. Předpokládáme, že 

v jistém ohledu limitují výkonové možnosti jedince a ve svém komplexu 

představují i určitý "strop", který překročit nelze (Měkota, Novosad, 2005). 

Čelikovský (1976) ve své publikaci píše o schopnostech toto: ,,Pohybové 

schopnosti jsou relativně samostatné soubory vnitřních předpokladů lidského 

organismu k pohybové činnosti". Přitom pohybové schopnosti, které jsou vrozené 

a dosud jen nevýznamně ovlivněny prostředím, lze označit jako pohybové vlohy. 

Poněkud odlišné pojetí "prvků", jejichž propojení konstituuje schopnost, 

předkládá polský profesor Szopa (1995). Zavádí pojem predispozice, které 

kategorizuje do čtyř skupin: morfologicko-strukturální (např. proporce těla), 

energetické (např. V02 max), koordinační (např. reakční čas) a psychické (např. 

síla vůle či temperament). Jeho zdařilá obsáhlejší definice zní: Motorické 

schopnosti jsou komplexy predispozic zintegrovaných dominujícím základem 

(podložím) biologickým a pohybovým, zformované činiteli genetickými i činiteli 

prostředí, zároveň spočívají ve vzájemných interakcích (Szopa in Měkota, 

Novosad, 2005). 

Motorická schopnost může být obecně vymezena jako souboru 

předpokladů (úspěšné) pohybové činnosti. Přesněji vyjádřeno jde o souhrn či 

komplex vnitřních integrovaných předpokladů organismu. Pro některé z nich 
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můžeme nalézt biologický základ (např. některé anatomické odlišnosti u 

mimořádně schopných jedinců), jiné se projevují ve fyziologických funkcích 

(např. velká aerobní kapacita je fyziologickým předpokladem obecné vytrvalosti, 

který se projevuje ve funkcích srdečně oběhového aparátu), především však ve 

výsledcích pohybové činnosti {Měkota, Blahuš, 1983 ). 

2.6.1 Silové schopnosti 

2.6.1.1 Charakteristika - definice 

Síla jako pohybová schopnost jedince je souhrnem vnitřních předpokladů 

pro vyvinutí síly ve smyslu fyzikálním, je spjata s činností svalů (velikosti 

svalového stahu), kterou lze označit jako svalovou sílu. Sílu člověka definujeme 

jako schopnost překonávat odpor vnějšího prostředí pomocí svalového úsilí. 

(Měkota, Novosad, 2005). 

Dovalil (2002) pojem síla definuje jako pohybovou schopnost překonat, 

udržet nebo brzdit určitý odpor. 

Podle Měkoty (1983) silové schopnosti jsou ty, které člověku umožňují 

překonávat odpor nebo proti odporu působit, a to prostřednictvím svalového 

napětí. 

2.6.1.2 Rozdělení 

Síla se dělí na sílu statickou a dynamickou. 

Dále se dělí na sílu: 

maximální síla, 

rychlá síla, 
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reakční síla, 

vytrvalostní síla. 

Pro tuto práci jsou nejdůležitější síla dynamická, vytrvalostní a výbušná 

(explozivní). 

V testové baterii Unifittest (6 - 60) testujeme dynamickou explozivní sílu 

testem (Tl) skok daleký z místa odrazem snožmo. Dynamická vytrvalostní silová 

schopnost je testována testem (T2) leh-sed opakovaně po dobu 1 minuty. 

2.6.2 Vytrvalostní schopnosti 

2.6.2.1 Charakteristika - definice 

Podle Dovalila (2002) komplex předpokladů provádět činnost 

požadovanou intenzitou co nejdéle nebo co nejvyšší intenzitou ve stanovaném 

čase, tj. v podstatě odolávat únavě, se zjednodušeně označuje pojmem vytrvalost. 

Vytrvalost je schopnost udržet požadovaný výkon pokud možno dlouhou 

dobu (Martin, 1991 in Měkota, Novosad, 2005). 

Vytrvalost je schopnost fyzicky a psychicky po dlouhou dobu odolávat 

zatížení, které vyvolává únavu. Schopnost rychle se zotavovat po fyzické zátěži 

(Grosser et Zintl, 1994 in Měkota, Novosad, 2005). 

Měkota (1983) tvrdí, že vytrvalostní schopnosti člověku dovolují 

vzdorovat únavě při jakékoliv (pohybové) činnosti. 

2.6.2.2 Rozdělení 

Dělení podle délky trvání: 
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- dlouhodobá vytrvalost, 

- střednědobá vytrvalost, 

- krátkodobá vytrvalost, 

- rychlostní vytrvalost. 

Dále dle energetického krytí: 

- aerobní vytrvalost, 

- anaerobní vytrvalost. 

Dle počtu zapojených svalů: 

- lokální vytrvalost, 

- globální vytrvalost. 

Testová baterie Unifittest (6- 60) vytrvalost testuje jedním ze třech variant 

a) běh po dobu 12 minut, b) vytrvalostní člunkový běh na vzdálenost 20 metrů a 

c) chůze na 2 km (doporučeno pro jedince středm'ho a staršího věku). My jsme 

jako test (T3) vybrali variantu a) běh po dobu 12 minut, testujeme jím aerobní 

vytrvalostní možnosti organismu. 

2.6.3 Rychlostní schopnosti 

2.6.3.1 Charakteristika- definice 

Rychlostní schopnosti, někdy nesprávně označované jako rychlost, jsou 

dalším ze skupiny tzv. základních pohybových schopností člověka. (Čelikovský a 

kol., 1990) 

Čelikovský (1990) rychlostní schopnosti definuje takto: "Rychlostní 

schopností rozumíme schopnost provést motorickou činnost nebo realizovat určitý 

pohybový úkol v co nejkratším časovém úseku." 
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Rychlost pohybu jako motorická schopnost je v antropomotorice 

definována jako schopnost provést pohyb (komplex pohybů, pohybovou činnost) 

v co nejkratším časovém úseku. Jedné se o pohybovou činnost, krátkodobého 

charakteru (do 20 s). která není příliš složitá a koordinačně náročná, nevyžaduje 

překonání většího odporu a je vykonávána ve vysoké intenzitě. (Hájek, 2001) 

Mnohé sportovní výkony charakterizuje z fyzikálního pohledu vysoká až 

maximální rychlost pohybu. Tato činnost je prováděna maximálním volním 

úsilím, maximální intenzitou, kterou energeticky zajišťuje ATP-CP systém. 

Nemůže tudíž trvat dlouho - bez přerušení do 1 O - 15 sekund, jde o pohyby 

v zásadě bez odporu nebo s malým odporem (kromě gravitace nebo prostředí). 

Všeobecně se takto vymezené pohybové činnosti považují za projev kondičních 

(hybridních) předpokladů- rychlostních pohybových schopností (Dovalil, 2002). 

Rychlost je pohybová schopnost konat krátkodobou pohybovou činnost -

do 20 sekund - v daných podmínkách (konstantní dráha nebo čas bez odporu, 

nebo s malým odporem) co nejrychleji (Choutka, 1987 in Měkota, Novosad, 

2005). 

Rychlost (sportovního) pohybu je podle Martina a kol. (1992) schopnost 

reagovat pokud možno co nejrychleji na podnět nebo provést při působení 

minimálního odporu pohyb co nejrychleji (Martin et al., 1992 in Měkota, 

Novosad, 2005). 

2.6.3.2 Rozdělení 

Rychlost reakční 

Rychlost acyklickou 

Rychlost cyklickou 

Rychlost komplexní 
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2.6.4 Koordinační schopnosti 

2.6.4.1 Charakteristika- definice 

Obratností rozumíme schopnost přesně realizovat složité časoprostorové 

struktury pohybu. jde o plnění relativně samostatného komplexu pohybových 

úkolů, které jsou charakterizovány převážně acyklickou strukturou pohybu. 

(Čelikovský a kol., 1990) 

Dovalil (2002) říká že kromě kondičních schopností se na výkonu podílejí 

k schopnosti vázáné na řízení a regulaci pohybu, zjednodušeně vyjádřeno 

pohybové schopnosti rázu "informačního". Tyto předpoklady k plnění 

koordinačních požadavků lze považovat za projevy relativně zpevněných 

generalizovaných procesů řízení pohybu a shrnují se pod pojmem koordinační 

pohybové schopnosti. 

Obratnost byla definována různě, např. jako schopnost uskutečňovat 

koordinačně složité pohyby, rychle si je osvojovat a podle měnících se podmínek 

je modifikovat. (Měkota, Novosad, 2005) 

Koordinační schopnosti představují podle Zimmermanna a kol. (2002) 

třídu motorických schopností, které jsou podmíněny především procesy řízení a 

regulace pohybové činnosti. Představují upevněné a generalizované kvality 

průběhu těchto procesů. Jsou výkonovými předpoklady pro činnosti 

charakterizované vysokými nároky na koordinaci (Zimmermann, Schnabel & 

Blume in Měkota, Novosad, 2005). 

2.6.4.2 Rozdělení 

Diferenciační schopnosti 

Orientační schopnosti 
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Schopnost rovnováhy 

Schopnost reakce (rychlost, ale i vhodnost a správnost) 

Schopnost rytmu 

Schopnost spojovací (spojování pohybů a jejich částí) 

Schopnost přizpůsobování 

2. 7 Somatotyp 

V tělovýchovní sportovní motorice má jistý význam stanovení tělesných 

typů (somatotypů) jako předpokladu pro různé pohybové aktivity. Moďologické 

předpoklady jsou významným způsobem faktorem, který ovlivňuje úspěšnost 

v daném druhu tělesných cvičení a sportu, ve speciální i obecné tělesné 

výkonnosti. (Hájek, 2001) 

Pro zjišťování přechodných typů vyvinul W. H. Sheldon v letech 1940 až 

1954 metodu, která vychází z předpokladu, že převaha určitého zárodečného listu 

a tkání z něho vznikajících, geneticky podmiňuje tělesný typ. Aby vyjádřil určitý 

somatotyp, stanovil Sheldon tři komponenty: endomorfní(se sklonem 

k tloustnutí), mezomorfní (s rozvinutými svaly), ektomorfní (vysoký, štíhlý). 

(Hájek, 2001) 

Udává se, že somatotyp je ze 70% ovlivněn geneticky. Kjeho určení se 

musí provést řada antropometrických měření (výška těla, hmotnost těla, tloušťky 

kožních řad, kostní rozměry a obvody). Somatotypy se určují na sférickém 

trojúhelníku, tzv. somatografu. 

Kategorie somatotypů jsou dobrou pomůckou pro orientační stanovení 

tělesných předpokladů k motorické činnosti (Štěpnička a kol, Chytráčková in 

Neuman, 2003). 
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2.8 Období hebetické (15 až 30 let) 

Období dospívání nekončí právě patnácti lety, ale zvláště u chlapců se 

posunuje do postpubescence. Vývoj dívek je rychlejší než u chlapců, avšak ještě 

v postpubescenci je chlapci dohánějí. Období patnácti až osmnácti let nazýváme 

často starším školním věkem. Jedinci sice nejsou plně fyzicky vyvinuti, avšak 

nejtěžší anatomická disproporce spolu s disharmonii motoriky už vymizely. 

Od šestnácti let bývá věk označován jako vrchol motorické aktivity, kdy je 

možno soustavně rozvíjet i speciální trénovanost. I když dosahují osmnácti až 

dvacetiletí vrcholu motoriky, jejich vzhled se ještě mění. Od čtrnácti let se vývoj 

síly značně zrychluje, zpomaluje se po osmnácti letech. 

Ve dvaceti letech má už mladý muž typické znaky mužské motoriky, i 

když jsou stále ovlivňovány jeho dalším fyzickým vývojem, rozvojem 

pohybových schopností, popř. jejich úpadkem (při pohybové nečinnosti). Podle 

MEINELA dosahuje muž v období mecítma (20 až 30 let) nejvyšší úrovně 

základních pohybových schopností, což se může projevit vysokou sportovní 

výkonností. Ke konci postpubescence dochází k nejvyššímu rozvoji rychlostních a 

obratnostních schopností a v období mecítma (asi uprostřed) má muž optimální 

předpoklady k získání nejvyšší úrovně silových a Yytrvalostních schopností. Také 

maxima v ohebnostní schopnosti (kloubní pohyblivost) dosahují muži asi ve 

dvaceti třech letech, pak tato schopnost pozvolně klesá. 

Rozdíl v motorice je podmíněn somatotypem, zaměstnáním, tréninkem, . 

životosprávou apod. 

Pro muže je typická snaha o co největší ekonomičnost motoriky, která 

právě chyběla ve vývojových fázích chlapců. 

S přibývajícím věkem se rozdíly mezi motorikou chlapců a děvčat zvětšují, 

takže v období hektickém, jsou rozdíly výrazné. Značné rozdíly jsou již v období 

pubescence a v postpubescenci. Motorické rozdíly jsou dány anatomickými, 

funkčními a psychickými odlišnostmi. Např. projevy svalové síly žen činí 

průměrně asi 63% síly mužů. 
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U běžné populace mají ženy nižší výkonnost než muži téhož věku. 

Výsledky srovnání některých skupin vrcholových sportovců a sportovkyň však 

nebyly jednoznačné. 

Ženy se vyrovnají mužům v rychlostních projevech jen různých částí těla a 

v souhře pohybů; v projevech ohebnosti jsou ženy téměř vždy lepší než muži. 

V pohybech spojených s lokomocí, skoky a s činností, při níž jsou zapojeny velké 

svalové skupiny, nemohou ženy muže předčít. Ve speciální sportovní výkonnosti 

dosahují však ženy-specialistky vyšší výkonnosti než muži-nespecialisté. 

Chůze muže ze vyznačuje delšími kroky a rázností, zatímco chůze žen je 

charakteristická lehkostí, pružností a rytmičností. Ženě jsou bližší pohyby 

zprostředkované menšími svalovými skupinami (Čelikovský a kol., 1990). 

Věkové rozmezí přibližně mezi 20-30 lety je podle Měkoty (1988) mladší 

dospělost. Motorický vývoj postupně uzavírá svou evoluční fázi, postupně 

kulminuje vývoj kondičních motorických schopností, a to v pořadí: schopnosti 

rychlostní, staticko-silové a vytrvalostní. Teprve v tomto věkovém období se 

zformuje pracovní motorika. V období mladší dospělosti vrcholí anebo by měla 

vrcholit sportovní pohybová aktivita, neboť plně dospělý organismus může 

podstoupit nejvyšší tréninkové zatížení. (Měkota, 1988) 

2.9 Výběr, náhodný výběr 

Jsme v situaci, že není možné {třeba z finančních důvodů) získat data od 

celé populace. Chceme proto provést výběrové šetření. Plán výběru označuje 

metodu, která se použije pro výběr podmnožiny jedinců nebo objektů ze základní 

populace. 

Náhodný výběr 

Základní doporučení říká, že je pro statistické šetření nejlepší. Představuje 

však ideál, který je v praxi často jen nedostatečně uskutečněný, resp. 
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neuskutečnitelný. N áhodný nebo pravděpodobnostní výběr ze základní populace 

je takové vytvoření její podmnožiny, kdy: 

- každý prvek populace má známou pravděpodobnost, že bude do výběru 

zařazen; 

- výběr je proveden pomocí metody, jež tyto pravděpodobnosti výběru 

realizuje; 

- pravděpodobnosti výběru prvků se uvažují při zpracování získaných dat. 

První tři popsané techniky výběru - výběr na základě dobrovolnosti, 

dostupnosti a kvótní výběr - nejsou zcela optimální, protože získaná data mohou 

být zkreslena. Zkreslení je systematická chyba, která se projeví, jestliže data se 

získávají od jedinců, kteří patří do subpopulace se specifickými znaky. Výběr na 

základě dobrovolnosti preferuje jedince, kteří jsou nějakým způsobem motivování 

k tomu, aby se k dotazům vyjádřili. Dobrovolníci mají obvykle více extrémní 

názory. Výběr na základě dostupnosti zahrnuje skupina dostupná na daném místě 

a v daném okamžiku. Je možné, že zákazníci v soboru dopoledne se liší 

v nákupních zvycích od ostatních zákazníků. Hlavním nedostatkem kvótního 

výběru je subjektivní volba jedinců z dané kategorie jedinců. Není jisté, zda 

tazatel nevědomky nedává přednost určitému typu respondentů. Prostý náhodný 

výběr eliminuje výběrové zkreslení, protože všechny podmnožiny daného rozsahu 

mají stejnou šanci, že budou vybrány pro pozorování, dotazování nebo měření. 

Prostý náhodný výběr 

Základní typ pravděpodobnostního výběru je prostý náhodný výběr -

pravděpodobnostní výběr, kdy každý prvek populace má stejnou 

pravděpodobnost, že se do výběru dostane. Prostý náhodný výběr je také 

definován jako výběr o rozsahu n, kdy každá množina n prvků má stejnou 

pravděpodobnost, že bude vybrána. 

Abychom takový výběr realizovali, musíme mít k dispozici očíslovaný 

seznam všech prvků základm'ho souboru - tzv. oporu výběru, a dále generátor 

náhodných čísel, pomocí něhož vybereme očíslovaný prvek z opory výběru. 
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Předpokládáme, že populace má N prvků a výběr má mít n prvků. Procedura 

výběru se sestává z následujících kroků: 

1. Sestavíme seznam jednotek celé populace (opora výběru) a přiřadíme 

jako identifikaci každé jednotce celé číslo od 1 do N; 

2. Rozhodneme se, jak bude veliký rozsah výběru n; 

3. Vygenerujeme "n" náhodných celých čísel mezi číslem 1 a N; 

4. Získáme data od jedinců identifikovaných v opoře výběru těmito 

náhodnými čísly. 

Poměr mezi rozsahem výběru (n) a velikostí populace (N) nazýváme 

výběrový poměr: 

rozsah výběru n 
výběrový poměr = 

velikost populace N 

Například vybíráme-li náhodně 3 jedince z populace o velikosti N = 600, 

pak výběrový poměr je 3/600 = 0,005 neboli 0,5 %. Tento poměr vyjadřuje 

pravděpodobnost, že prvek základního souboru je zařazen do výběru. Výběr se 

může dělat s vracením nebo bez vracení. (Rendl, 2004) 

2.1 O Testování významnosti rozdílů dvou výběrových 

průměrů a rozptylů 

Nejobvyklejším případem, se kterým se setkáváme při testování hypotéz o 

parametrech, je srovnání dvou výběrů s rozsahy n1 a n2 vzhledem k jejich 

vypočtenému průměru ~a i2. Zajímá nás, zdali rozdíl mezi hodnotami ~ a i2 je 

pouze náhodný, nebo je-li s určitou pravděpodobností zapříčiněn sledovaným 

činitelem. Jinak řečeno zjišťujeme, zda tyto dva výběry patří do jednoho 

základního souboru či nikoliv. 
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K testování rozdílu mezi výběrovými průměry slouží t-test, označený podle 

testovacího kritéria t. 

Ověřování shody rozptylů provádíme F-testem. Testovacím kritériem je 

zde veličina F, jehož tabulková hodnota je určena počtem stupňů volnosti VI a v2. 

Výpočet provádíme podle vzorce : 

F = 

Rozhodnutí o tom, je-li či není statistický rozdíl mezi výběrovými rozptyly o-/ 

al je nám podkladem pro použití jednoho ze dvou způsobů, užívaných pro nezávislé 

výběry (Kovář, Blahuš, 1989). 

t • • 

Obr. -14 Test pro nezávislé výběry se shodnými rozptyly (Kovář, Blahuš, 1989) 
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Obr. -15 Test pro nezávislé výběry s rozdílnými rozptyly (Kovář, Blahuš, 1989) 
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3 Metodologická část 

3.1 Cíle a úkoly práce 

3.1.1 Cíle práce 

Cílem naší práce bylo zjistit jakou základní motorickou výkonností 

disponují studenti posledních ročníků jednooborového studia Fakulty tělesné 

výchovy a sportu v Praze a Fakulty tělesné výchovy a sportu v Bratislavě, a tyto 

výsledky srovnat. 

3.1.2 Úkoly práce 

- Zpracování teoretických podkladů diplomové práce. 

- Připravit seznamy testovaných osob, zanést jejich jména do testovacích 

protokolů. 

- Provést somatické měření výšky, tělesné hmotnosti, podkožního tuku a 

spočítat nebo najít v tabulkách index tělesné hmotnosti (BMI). 

- Změřit jednotlivými testy: skok daleký z místa, leh-sed opakovaně po 

dobu 60 sekund, běh po dobu 12 minut, opakované shyby a výdrž ve shybu. 

-Zpracovat individuální testové profily jednotlivých studentů počítačovým 

programem Microsoft Excel. 

-Vypočítat statistickou významnost rozdílů T-testem. 

- Srovnat výsledky, celková skóre probandů v procentech. 

- Zhodnotit stanovenou hypotézu dle získaných výsledků. 

- K naměřeným výsledkům provést diskusi a stanovit závěry. 
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3.2 Hypotéza práce 

Hypotéza 

Předpokládáme, že studenti Fakulty tělesné výchovy a sportu v Praze a 

Fakulty tělesné výchovy a sportu v Bratislavě nebudou mít statisticky významně 

rozdílnou základní motorickou výkonnost. 

3.3 Charakteristika souboru 

Pro naší diplomovou práci jsme záměrným výběrem vybrali fakultu tělesné 

výchovy a sportu v Praze a v Bratislavě. 

Náhodným výběrem jsme vybrali dvacet studentů posledního ročníku 

jednooborového studia na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze a dvacet 

studentů posledního ročníku jednooborového studia na Fakultě tělesné výchovy a 

sportu v Bratislavě. 

Provedení testů základní motorické výkonnosti a měření somatických 

parametrů proběhlo během dvou týdnů na přelomu měsíců února a března roku 

2008 na fakultě tělesné výchovy a sportu v Bratislavě a na fakultě tělesné 

výchovy a sportu v Praze. 

Fakulta tělesné výchovy a sportu v Praze má prostory, ve kterých se 

nachází povrch vhodný na test Tl skok daleký z místa, žíněnka pro test T2 leh-sed 

opakovaně, hrazda pro test T4-2 opakované shyby pro muže nebo výdrž ve shybu 

pro ženy a ovál, na kterém provedeme test T3 běh po dobu 12 minut. 

Fakulta tělesné výchovy a sportu v Bratislavě má stejné podmínky. 

Výsledky sledovaného souboru v motorických testech (Tl, T2, T3 a T4) 

budou ohodnoceny a srovnány s normami Unifittestu (6-60). 
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3.3.1 Charakteristika studia v Bratislavě 

Pro jednooborové studium "telesná výchova a šport" na Fakultě tělesné 

výchovy a sportu v Bratislavě jsou předměty, jejichž obsahem jsou pohybové 

aktivity, rozvrženy takto: 

1. rok studia hodin týdně semestr 

Atletika I. 2 ZS nebo LS 

Atletika II. 2 LS 

Basketbal I. 2 ZS nebo LS 

Fotbal I. 2 ZS nebo LS 

Gymnastika I. 2 z s 
Gymnastika II. 2 LS 

Lyžování!. 7dní LS 

Turistika I. 8dní LS 

Sportovní specializace I. 2 z s 
Sportovní specializace II. 2 LS 

2. rok studia 

Atletika III. I IV. 2 ZS nebo LS 

Házená I. 2 ZS nebo LS 

Volejbal!. 2 ZS nebo LS 

Gymnastika III. 2 ZS nebo LS 

Gymnastika IV. 3 LS 

Plavání I. I II. 2 ZS nebo LS 

Pohybové hry 1 ZS nebo LS 

Sportovní specializace III. 2 z s 
Sportovní specializace IV. 2 LS 

3 rok studia 

Lyžování II. 6dní LS 

Plavání III. I IV. 2 ZS nebo LS 
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Turistika II. 6 dní LS 

Úpo ly 1 ZS nebo LS 

Sportovní specializace V. 2 z s 
Sportovní specializace VI. 2 LS 

4. rok studia 

Plavání V. 1 z s 
Plavání VI. 1 LS 

Korčul'ovanie a :CH 4dny z s 
Turistika III. 1 ZS nebo LS 

Basketbal II./ Fotbal II. 2 ZS nebo LS 

Házená II./ Volejbal II. 2 ZS nebo LS 

Gymnastika V. 1 ZS nebo LS 

Atletika V./ VI. 2 ZS nebo LS 

Sportovní specializace VII. 1 z s 
Sportovní specializace VIII. 1 LS 

5. rok studia 

Tance z s 
Sportovní specializace IX. 1 z s 
Sportovní specializace X. 1 LS 

r 56 hodin a 31 dní kurzů 

(Ročenka FTVŠ UK, 2005) 

3.3.2 Charakteristika studia v Praze 

Pro jednooborové studium "tělesná výchova a sport" na Fakultě tělesné 

výchovy a sportu v Praze jsou předměty, jejichž obsahem jsou pohybové aktivity, 

rozvrženy takto: 
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1. rok studia hodin týdně semestr 

Atletika I. 1 ZS iLS 

Gymnastika I. 2 ZS iLS 

Lyžování I. ?dní z s 
Plavání I. 2 ZSiLS 

Sportovní hry 2 ZSi LS 

Turistika a sporty v přírodě 7 dní LS 

Zvolený sport 2 ZSi LS 

2. rok studia 

Atletika II. 2 ZS i LS 

Gymnastika ll. 2 ZS i LS 

Kurs bruslení a ledního hokeje 5 dní z s 
Plavání II. 1 ZS iLS 

Sportovní hry II. 2 ZSiLS 

Úpolové sporty 1 ZS iLS 

Kanoistika a windsurfing 10 dní LS 

Sportovní specializace 4 ZSiLS 

3. rok studia 

Didaktika atletiky 1,5 ZS i LS 

Gymnastika III. 2 ZS i LS 

Didaktika plavání 1 LS 

Sportovní hry III. 2 ZS i LS 

Lyžování III. ?dní z s 
Atletický trénink - kurz 5dní LS 

Kurz didaktiky gymnastiky 5 dní LS 

Kurz sportovních her 5 dní LS 

Sportovní specializace 2 ZSiLS 
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4. rok studia 

Didaktika sportovních her 1 ZS i LS 

r 58 hodin a 51 dní kurzů 

(Studijní programy FTVS UK, 2005) 

Jak je možné vidět v informacích o průběhu studia na Fakultě tělesné 

výchovy a sportu v Bratislavě a na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze, 

studenti obou fakult mají v průběhu studia téměř vyrovnaný počet hodin 

s tělesnou aktivitou. 

3.4 Metoda sběru dat 

Pro sběr dat byla zvolená testová baterie Unifittest (6-60). Unifittest (6-60) 

pokrývá důležité dimenze základní motorické výkonnosti a tělesné stavby. 

Umožňuje na základě použití pětibodových norem určení motorického profilu 

jedince. Unifittest (6-60) obsahuje čtyři motorické testy (Tl až T4) a somatická 

měření (SMl až SM3). Součástí baterie Unifittest (6-60) je také index tělesné 

hmotnosti (BMD, jenž je doplňujícím ukazatelem. 

Motorické testy použité při výzkumu jsou Tl skok daleký z místa, T2 leh

sed opakovaně, T3 běh po dobu 12· minut, T4 opakované shyby nebo výdrž ve 

shybu. Somatická měření použitá při výzkumu jsou tělesná výška, tělesná 

hmotnost a tloušťka tří kožních řas. BMI (index tělesné hmotnosti) byl dopočítán 

z tělesné výška a tělesné hmotnosti. 

Důvodem zvolení Unifittestu (6-60) je jeho široké používání v České 

republice, materiální a personální nenáročnost získávání dat. Z důvodu zajištění 

věrohodnosti a objektivity bylo měření i testování provedeno jednou osobou 

(autorem práce). Měření a provedení všech testů se uskutečnila přesně podle 

pokynů manuálu Unifittest (6-60) a po odborných konzultacích s vedoucí 

diplomové práce. Výsledky byly zaznamenány do osobních testových profilů. 
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3.5 Organizace a postup výzkumu 

Na začátku testování jsme seznámili probandy s plánem a obsahem 

testování a s postupy měření. Před testováním jsme provedli řádné rozcvičení 

(zahřátí organizmu, protažení a mobilizaci kloubů. 

Testy (Tl, T2 a T4) a somatická měření (SMl - SM3) byly provedeny 

v tělocvičně. Test T3 byl proveden na atletickém oválu fakulty. Výsledky budou 

zaznamenány do osobních testových profilů. 

Výsledky zaznamenané do osobních testových profilů byly zpracovány 

počítačovým programem Microsoft Excel. Výsledky jsme porovnávali s normami 

Unifittestu (6-60) a přiřadili jsme hodnocení výkonnosti dle celkového skóre 

(výrazně nadprůměrný, nadprůměrný, průměrný, podprůměrný, výrazně 

podprůměrný) viz tab. 1, str. 48. 

Z hodnot souhrnných výsledků ve skupinách jsme vypočítali statistickou 

významnost rozdílů. 

Součástí Unifittestu jsou i somatická měření zahrnující tělesnou výšku, 

hmotnost a hodnotu součtu tří kožních řas, které je přidělené ohodnocení (výrazně 

nadprůměrný,nadprůměrný,průměrný,podprůměmý, výrazněpodprůměrný) 

Šetření se uskutečnilo v únoru a březnu 2008 na fakultě tělesné výchovy a 

sportu v Praze a v Bratislavě. Přesně ve dnech 26. února až 7. března 2008 bude 

provedeno testování a somatická měření. 

V úterý až pátek prvního týdne proběhlo testování na Fakultě tělesné 

výchovy a sportu v Bratislavě a od pondělí až do pátku druhého týdne proběhlo 

následně testování na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze. 

3.6 Metody vyhodnocování 

Pětibodová norma pro dospělé 
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Pětibodová norma byla zkonstruována na základě statistického principu. 

Dovoluje hodnotit testový výsledek jak kvalitativně, tak i kvantitativně. Rozpětí 

stupnice je od 1 do 5 bodů, aritmetický průměr odpovídá hodnotě 3 body. Odstup 

1 boduje 1,0 s. Žádný výsledek nemůže být oceněn hodnotou O bodů. 

Pětibodové normy uvedené v tabulkách představují hlavní oporu pro 

srovnání a hodnocení výsledků u dospělých a starších osob. Byly zkonstruovány 

pro čtyři věkové kategorie, zahrnující osoby 21- 60 leté. 

Souhrnný výsledek - skóre testové baterie 

Souhrnný výsledek - skóre baterie B stanovíme součtem bodů 

S dosažených probandem ve čtyřech testech: 

B = S 1 + S2 + S3 + S4 

Skóre baterie B 
pětibodové Hodnocení 
hodnocení 

4-7 Výrazně podprůměrný 

8-10 Podprůměrný 

11 -14 Průměrný 

15-17 Nadprůměrný 

18-20 Výrazně nadprůměrný 

Tab. -1 Skóre testové baterie (Měkota et al. 2002) 

Použitý model má kompenzační charakter. Umožňuje kompenzovat horší 

výsledek v jednom testu lepším výsledkem v testu jiném. 

Pro testování významnosti rozdílů dvou výběrových průměrů a rozptylů 

jsme použili statistickou metodu T -test. 
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4 Výsledky 

Po vyhodnocení dat a jejich posouzení s normou Unifittestu (6-60) nám 

výsledky ukázaly, že studenti v Praze a Bratislavě jsou z pohledu motorické 

výkonností na srovnatelné úrovni. Testovaná skupina z FTVS UK v Praze dosáhla 

316 bodů a testovaná skupina z FTVŠ UK v Bratislavě 305 bodů. Ani jedna 

testovaná skupina neobsahovala probandy, kteří by svou výkonností spadali do 

kategorie výrazně podprůměrných nebo podprůměrných. 

4.1 Studenti Fakulty tělesné výchovy a sportu v Bratislavě 

Ve Skupině studentů z Bratislavy z hlediska základní motorické 

výkonnosti (viz graf 1) má téměř polovina probandů (45%) má průměrnou 

základní motorickou výkonnost. Nadprůměrnou základní motorickou výkonnost 

dosáhlo v Bratislavě 40% testovaných. Výrazně nadprůměrnou základní 

motorickou výkonností disponovalo 15% testovaných osob. Podprůměrná 

kategorie a kategorie výrazně podprůměrných nebyla obsazena žádným ze 

studentů. 
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Graf-i 

BRATISLAVA Motorická výkonnost 

Výrazně 

nadprůměrný 

15% 

40% 

Výrazně 

podprůměrný Podprůměrný 
0% 0% 

Průměrný 

45% 

Celkové skóre (motorické výkonnosti) Unifittestu (6-60) v Bratislavě 

Při vyhodnocení tloušťky kožních řas mělo v Bratislavě dle norem 

Unifittestu (6-60) (graf 2) 10% testovaných podprůměrné množství podkožního 

tuku. Průměrných hodnot dosáhla většina probandů, až 70%. V kategorii 

nadprůměrných bylo 20% testovaných osob, a nikdo neměl výrazně nadprůměrné 

ani výrazně podprůměrné množství podkožního tuku. 
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Graf - 2 

BRATISLAVA Množství podkožního tuku 

Výrazně 

nadprůměrný 

0% 

Nadprůrněrný 

20% ./ " 

Výrazně 

podprůměrný 

0% 

Podprůměrný 

10% 

~-
Průměrný 

70% 

Množství podkožního tuku studentů v Bratislavě 

4.2 Studenti Fakulty tělesné výchovy a sportu v Praze 

Skupina probandů z Prahy z hlediska základní motorické výkonnosti (viz 

graf 3) dopadla lépe než skupina probandů z Bratislavy. Průměrných hodnot 

dosáhlo oproti Bratislavě jenom 30% testovaných. Nadprůměrných hodnot 

v Praze dosáhlo zhruba stejné množství studentů jako v Bratislavě (45%), ale zato 

v kategorii výrazně nadprůměrných bylo až 25% probandů. 
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Graf- 3 

PRAHA Motorická výkonnost 

Výrazně 

nadprůměrný 
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podprůměrný Podprůměrný 

Nadprůměrný 

45% 

0% 0% 

Průměrný 

30% 

Celkové skóre (motorické výkonnosti) v Unifittestu (6-60) v Praze 

Výsledky Pražských studentů v hodnotách podkožního tuku dle norem 

Unifittestu ukázaly (graf 4), že víc než polovina probandů (60%) měla průměrné 

hodnoty podkožního tuku. Zbylých 40% se vešlo do podprůměrné kategorie. 

Žádná testovaná osoba v této skupině neměla ani nadprůměrnou, výrazně 

nadprůměrnou či výrazně podprůměrnou hodnotu podkožního tuku. 
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Graf - 4 

PRAHA Množství podkožního tuku 
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Množství podkožního tuku studentů v Praze 
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5 Diskuse 

Naměřené hodnoty základní motorické výkonnosti a následné bodové 

ohodnocení nám ukázalo, že reprezentativní vzorek studentů posledních ročníků 

jednooborového studia na fakultách tělesné výchovy a sportu v Praze a 

v Bratislavě je přibližně na stejné úrovni. Studenti v Bratislavě dosáhli jen o ll 

bodů méně než studenti pražské fakulty, což není statisticky významný rozdíl. 

Testování se zúčastnilo 20 testovaných osob na Fakultě tělesné výchovy a 

sportu v Bratislavě, kteří byli vybráni náhodným výběrem. Z testovaných osob 

dosáhlo 9 probandů průměrnou motorickou výkonnost, co činí 45% z testovaného 

souboru v Bratislavě. V Praze se testování zúčastnilo také 20 studentů posledního 

ročníku jednooborového studia vybraných náhodným výběrem. Z tohoto vzorku 

dosáhlo průměrné výkonnosti oproti Bratislavě jen 6 lidí, což představuje 30%. 

Do kategorie nadprůměrné základní motorické výkonnosti se z testovaného 

souboru na FTVŠ v Bratislavě dle norem Unifittestu 6-60 dostalo 8 probandů, tj. 

40%. Z testovaného souboru na FTVS v Praze se do kategorie nadprůměrných 

dostalo 9 probandů, kteří představují 45%. Do kategorie výrazně nadprůměrných 

se zařadili 3 probandi z FTVŠ v Bratislavě, tj. 15%. N a pražské FTVS se do této 

kategorie zařadilo 5 probandů, kteří představují 25% z testovaného souboru na 

FTVS v Praze. Jak je možné vidět ve výsledcích, do kategorie výrazně 

podprůměrných a podprůměrných nebyla zařazena žádná testovaná osoba. 

Měření se uskutečnilo v 9. a 10. týdnu kalendářního roku 2008. Počasí a 

klimatické podmínky byly stabilní a vyrovnané, a proto si myslíme, že tyto vnější 

podmínky minimalizovaly možné zkreslení ve výkonnosti testovaných souborů 

v testech prováděných mimo tělocvičnu. 

Následným výpočtem z naměřených hodnot jsme zjistili, že oba testované 

soubory nemají statisticky významně rozdílnou základní motorickou výkonnost. 

Rozdíly základní motorické výkonnosti testovaných souborů a jejich statistickou 

významnost jsme zjistili pomocí statistické metody testování významnosti rozdílu 

dvou výběrových průměrů a rozptylů (T -test). 
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Z naměřených hodnot jsme zjistili nejenom to, že studenti v Praze a 

studenti v Bratislavě mají nevýznamně rozdílnou základní motorickou výkonnost, 

ale i to, že jejich somatické charakteristiky jsou rovněž nevýznamně rozdílné. 

Průměrné hodnoty tělesné výšky a tělesné hmotnosti byly u obou testovaných 

skupin téměř stejné, z toho taky plyne, že indexy tělesné hmotnosti jsou skoro 

vyrovnané. Liší se pouze o půl jednotky (0,5). 

Na Fakultě telesnej výchovy a športu v Bratislave měly 4 testované osoby 

z testovaného souboru nadprůměrné množství podkožního tuku, což představuje 

20%. Průměrné hodnoty mělo 14 testovaných osob, což je 70%. Dvě osoby 

z testovaného souboru dle norem Unifittestu 6-60 měly podprůměrné množství 

podkožního tuku, co odpovídá 10%. Žádná testovaná osoba z testovaného souboru 

v Bratislavě a testovaného souboru v Praze neměla výrazně podprůměrné ani 

výrazně nadprůměrné množství podkožního tuku. Testované osoby z testovaného 

souboru v Praze měli průměrné a podprůměrné množství podkožru'ho tuku. Do 

průměrné kategorie se zařadilo 12 testovaných osob, což je 60% testovaného 

souboru. Zbylých 8 testovaných osob mělo podprůměrné množství podkožního 

tuku, což představuje 40% testovaného souboru. 
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6 Závěry 

Záměrem naší práce bylo zjistit základní motorickou výkonnost a 

somatické charakteristiky studentů na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze a 

na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Bratislavě. Motorickou výkonnost jsme 

porovnávali pomocí testové baterie Unifittest (6-60). Hodnoty podkožního tuku 

jsme zjistili součtem tří kožních řas změřených pomocí Kaliperu SK. Měření a 

testování probíhalo ve standardních podmínkách v tělocvičnách a na atletických 

stadionech fakult. 

Data získaná z měření jsme porovnali s normou pro českou populaci podle 

Měkoty (2002). Dle získaných výsledků jsme probandy rozdělili do 

výkonnostních skupin. V jednotlivých skupinách jsme procenty vyjádřili základní 

motorickou výkonnost testovaných osob, což se vztahuje k naší hypotéze. 

Jak se ukázalo ve výsledkové části, studenti Fakulty tělesné výchovy a 

sportu v Praze a v Bratislavě nemají statisticky významně rozdílnou základní 

motorickou výkonnost, na základě toho zaujímáme stanovisko proti zamítnutí naší 

hypotézy. Výkonnost studentů byla téměř vyrovnaná i když studenti v Praze 

získali o pár bodů víc než studenti v Bratislavě. 

Testování pomocí Unifittestu (6-60) je nenáročné, jak časově, tak finančně, 

a poměrně výstižné. Myslíme si, že by nebylo na škodu provádět toto testování 

každoročně. S odstupem času bychom měli informace o tom, jak se další generace 

motoricky vyvíjejí a jestli je to posun k lepšímu nebo k horšímu. Jestli nekonečné 

zdolávání světových rekordů má i globálnější charakter, nebo je to jenom 

pokrokem v tréninku. V neposlední řadě bychom měli informace o tom, jak si 

počínají samotné školy. 

Díky tomu, že jsme testování prováděli na tělovýchovných fakultách, kde 

probandi jednotlivé testy znali, proběhlo toto testování bez komplikací. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

FPES - Faculty of Physical Education and Sport 

FTVS- Fakulta tělesné výchovy a sportu 

FTVŠ- Fakulta telesnej výchovy a športu 

LH -lední hokej 

LS - letní semestr 

:CH - fadový hokej 

MV- motorická výkonnost 

TO - testovaná osoba 

ZS - zimní semestr 
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8 Přílohy 
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Skok z Lehy 
Vydrž 

Jmeno, příjmení Vék 
Výška Vah a K ř 1 Kř2 Kř3 
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ve Shyby 12 min 

{cm) (Kg) (mm) {mm} (mm) 
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shybu (počet) běh (m} 
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·-·"'-· '13 '12 '10 ·1::a) 52· '14 22'.(1(1 
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M. F' '1'1 18'1 7 'J '10 '1 Cl <.· 245 54 '16 2!;t(l(l .!...!.. ..... --~ 

>11) 

~ -00 

M. ~~ 24 1:::2 82 '1 (I '10 '1'1 22·0 5ť:: 6 2800 .LL 

V. M ·') •J 1313 79 '1 Cl '10 3.5 248 64 '14 2700 .:.. ... • .... 
td 
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F' . C ') •J 133 8'1 L..J !~ 6 5 2t:7 6(1 '14 2750 
CQ 
:> 

>rJ) 

M. F 26 18~. 81 '10,5 '14 '14,5 2'11=: 4~3 4 2650 ~ · -' 

A . J. ·1 ·J '1!~0 81 '13,5 14 '10,5 ·') ·Jl:' .C:: ·1 6 2!~5(1 .o!. "~o. I .:.. .. • ~-· ··'"' 
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J. ~~ -
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;::::, 
d s:: .... 
.§ 
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T ..--. 22 180 80 '11 9 ·w.s 25 '1 56 12 2.(11)1) . ~ 
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< -;::.... ::r: ~ o 
....:l 11) -·- 00 
~ ·:>-. 
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Jméno, pfijmeni Věk 
Výška Váha K ř 1 
{cm) (Kg) (mm) 

M 8 24 1t:3 8'1 ~~ ~ 
• I • 

M 13 24 '180 77 9,5 
A. V. 24 '170 65 !~ 
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L. Z 24 ·Jse; 80 9 

Cl) V M. 24 '130 79 '10 5 
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Kř2 Kř3 
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(cm) 
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