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AABBSSTTRRAAKKTT  

NÁZEV PRÁCE 

Standardizační studie testu přenášení zátěže. 

CÍLE PRÁCE 

Studie si kladla za cíl zjistit u referenční skupiny studentů 

jednu ze součástí reliability tzv. stabilitu pomocí metody test-

retest v motorickém testu přenášení zátěže.  

METODA 

Výzkumný soubor tvořili studenti závěrečných ročníků 

2 sportovních středních škol vybraných ze středních škol 

s rozšířenou výukou sportu v ČR. Druhou, respektive třetí skupinu 

tvořili studenti Univerzity obrany. Celkem se jednalo o 125 

probandů. Užitím metody test-retest byl vypočten korelační 

koeficient stability, jež může být významným statistickým ukazatelem 

pro tvůrce testu. Práce představuje empirický, kvantitativní výzkum 

observačního typu. Výsledky studie přispějí ke standardizaci testu 

přenášení zátěže.  

VÝSLEDKY 

Na základě příslušných statistických vzorců a praktického 

testování jsme vypočetli základní matematické charakteristiky testu, 

jakož i hodnotu koeficientu stability, rstab, který nabývá hodnoty 

0,965. Na základě tohoto i ostatních výsledků vyvozujeme závěr, že 

testování užitím TPZ je stabilní v čase. Porovnáním průměrných 

výkonů jednotlivých souborů jsme dospěli k zjištění, že nejlepší 

výkon podali žáci Gymnázia Postupická v Praze, dále žáci Sportovního 

gymnázia Pardubice a na závěr byli z našich testových souborů 

vyhodnoceni studenti Univerzity obrany Brno. 
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TITLE 

Standardization study of the kinetic test of carring the load. 

AIM 

The aim of this study is to find out stability, the part of 

reliability, in a reference group of students by means of the method 

test-retest in the kinetic test of carrying the load.  

METHOD 

Surveyed group was composed of last-year students of two sports 

grammar schools chosen from all sports grammar schools in the Czech 

Republic. The second or more precisely the third group consisted of 

students of University of Defence in Brno. In total, 125 students 

were tested. The coefficient of correlation, the important statistic 

ratio, is determined by the method test-retest. The study represents 

an empiric quantitative observative research. The results will 

contribute to standardization of the test of carrying the load. 

RESULTS 

On the base of statistic formula and practical testing, the 

basic mathematical characteristics of the kinetic test of carrying 

the load were calculated. As the coefficient of stability rstab is 

0,965 we draw a conclusion that the kinetic test of carrying the 

load is stable in the time. Comparing results of these three groups 

separetly, the fastest were students of Grammar school Postupická, 

than Sport grammar school Pardubice and the worst results had 

students of the University of Defence in Brno. 
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11   ÚÚVVOODD

                      

  

Práce si kladla za cíl částečně standardizovat test 

přenášení zátěže (dále jen „TPZ“) a tedy porozumět základním 

vlastnostem tohoto motorického testu. Studie vyústí v odpověď o 

stabilitě testu (zjištěné metodou test-retest). 

K tématu práce mě přivedl můj školitel, asistent z katedry 

Vojenské tělovýchovy na Fakultě tělesné výchovy a sportu, 

npor. Mgr. Michal Vágner. 

Standardizací motorických testů jsme se zabývali již při 

fakultní výuce v předmětu Antropomotorika ve III. ročníku. 

Dostali jsme za úkol vypracovat seminární práci na téma, které 

nás z tohoto předmětu nejvíce zajímá a o kterém bychom se rádi 

dozvěděli více. Standardizace motorických testů mě zaujala již 

tehdy. Zpracovávání seminární práce mi umožnilo nahlédnout 

hlouběji do pramenů literatury, o což jsem měl jednodušší práci 

při rešerši literatury.  

TPZ byl vytvořen Mgr. Michalem Vágnerem ve spolupráci 

s katedrou Vojenské tělovýchovy FTVS UK v roce 2006, aby byl 

následně zařazen do přijímacího řízení na Vojenský obor1 za 

účelem zastoupení specifického „vojenského“ motorického testu. 

Tento test by měl predikovat vysokou fyzickou připravenost 

důležitou pro části speciální tělesné přípravy (dále jen „STP“). 

 

1 Studium v celkové délce 5 let je rozděleno na bakalářský studijní 

program (3letý) a navazující magisterský studijní program (2letý). Studium 

představuje výuku teorie a didaktiky tělovýchovy v podmínkách resortu obrany 

ČR a speciální tělesný výcvik – hlavní součásti nadstavby studijního oboru 

Vojenská tělovýchova v rámci akreditovaného studijního programu Tělesná 

výchova a sport. URL: http://www.ftvs.cuni.cz/Katedry/vtv/ poslední 

aktualizace 2007-8-31 [citováno 2007-11-25]. 
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Jedná se hlavně o každodenní manipulaci vojáka se zátěží, 

která je nedílnou součástí vykonávané profese. Dále by měl TPZ 

predikovat vysokou připravenost pro přesuny, jež jsou nedílnou 

součástí jedné z komponent STP, konkrétně předmětu „Přežití“. 

Jedná se o přesuny pěší, na ledu a sněhu, v extrémních 

klimatických podmínkách, ve fyzickém i psychickém vypětí, atd. 

Zjištění predikční validity navržených prediktorů by bylo 

logickým postupem ve standardizaci testu i v postupu naší práce. 

Uvědomme si však, že ze statistického hlediska není dané 

vypočtení prozatím vhodné, jelikož počet studentů, kteří 

testování do této doby podstoupili, není z důvodu vysoké 

výběrové chyby testu dostatečný. Zjištění predikční validity je 

z hlediska významu testu a jeho standardizace otázkou, k jejímuž 

zodpovězení je zapotřebí výzkumu, proběhnuvšího, až bude možné 

provést daná měření na dostatečně velkém souboru testovaných 

osob. 

Přijímací zkoušky na Vojenský obor mají jednu část 

přijímacích zkoušek totožnou s praktickými zkouškami na obor 

Tělesná výchova FTVS UK, jenž obsahuje motorické testy testující 

komplex základních motorických schopností. Studium civilního 

oboru1 představuje pro studenty VO poměrově širší oblast jejich 

curricula. Zdaleka se nejedná o náplň jedinou, a proto není ke 

studiu Vojenského oboru a hlavně k následnému uplatnění 

absolventů v praxi zapotřebí jen motorického základu 

všeobecného, ale jeho hlavním cílem je tělesná připravenost 

specifická, vojenská.  

Jak jsme se již zmínili, tak přijímací zkoušky na civilní 

obor testují komplex základních motorických schopností. Jedná se 

                       

1 Sousloví „civilní obor“ budeme dále používat jako označení studijního 
oboru Tělesná výchova a sport Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v Praze, 
jehož použití je v našem textu výhodné za účelem odlišení civilního studijního 
směru od vojenského. 
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o základy, na kterých se bude při výuce STP „stavět“ a jejichž 

zvládnutí je podmínkou pro další rozvoj specifických 

„vojenských“ dovedností.  

STP tvoří hlavní část vojenské specializace, kterou 

pedagogický sbor VO připravuje studenta pro výkon svého 

budoucího povolání Náčelníka tělovýchovy, jakožto také 

instruktora STP. Dovednosti získané výukou budou 

nepostradatelnou součástí jeho každodenního výkonu povolání.  

Tomu je tak proto, že na výuku STP je u jednotek kladen větší 

důraz než na tělesnou výchovu základní. Skutečností je, že toto 

pravidlo platí spíše u jednotek bojových1, ale i u jednotek 

„nebojových“ je výuka STP v programech výcviku pravidelným 

obsahem předmětu Tělesná příprava. 

O co bylo nalezení podstaty odpovědi na nastolenou otázku 

jednodušší, o to je složitější nalézt recept na její vyřešení. 

Tímto receptem je myšlen „zaručený“ test predikující úspěšnost 

v STP. Výsledky jehož užití by měly znamenat zjednodušení a 

zefektivnění výuky a hlavně by se minimalizovala nutnost 

studenta pro nezvládnutí učiva STP ze studia vyloučit. 

Za tímto účelem byl vytvořen právě TPZ. Z pohledu obsahové 

validity by měl být součástí úspěšného zvládnutí požadavků 

kladených na studenta hlavně při výcviku v předmětu Přežití, 

jedné za 4 součástí STP2. 

Výsledky studie přispějí k zjištění stability testu, jedné 

z hlavních součástí reliability, jako základního předpokladu pro 

validitu testu.  

                       

1 Označením „bojové jednotky“ myslíme VZ jako např: 4. Brigádu rychlého 
nasazení (41. mpr, 42. mpr. a 43. mpr.), Special operation group (SOG), 
Vojenskou policii, apod. 

2 Náplň STP v AČR tvoří: Vojensko-praktické lezení, Vojenské-praktické 
plavání, Boj zblízka a Přežití.  
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22   PPŘŘEEHHLLEEDD  DDOOSSAAVVAADDNNÍÍCCHH  PPOOZZNNAATTKKŮŮ  AA  

TTEEOORREETTIICCKKÁÁ  VVÝÝCCHHOODDIISSKKAA  

2.1  PŘEHLED LITERATURY  

Přehled doposud provedených motorických testování různých 

populačních skupin v ČSSR sumarizují Měkota & Blahuš (1983), 

kteří zveřejnili poznatky o výkonnosti a zdatnosti u vybraných 

skupin jedinců. Dále se zabývají hlavně otázkami testování, 

standardizací motorických testů, spolehlivostí, predikční 

validitou, výběrem sportovních talentů apod. 

Kovář & Blahuš (1989) podali informace o teorii i praxi ve 

statistice, práci s čísly, o základních početních operacích 

s praktickými příklady a také radí jak statisticky zpracovat 

výsledky motorického testování.  

V článku z Československé psychologie (1989) předložil 

Blahuš souhrn základních pojmů statistické teorie 

psychosociálních testů, jehož součástí jsou vlastnosti testů a 

jejich charakteristiky, vztahy mezi vlastnostmi, stať o 

spolehlivosti, validitě a jejích druzích. 

Měkota, Kovář & Štěpnička (1988) pojednávali o obecných 

otázkách lidského pohybu, jeho podstatě, teorii měření, 

posuzování a úvodu do motodiagnostiky. 

O motorických schopnostech, dovednostech, motodiagnostice a 

souvisejících tématech ve svých pracích psali Hájek (2001), 

Komeštík (1995), Čelikovský (1990) a Kasa (1980). 

Měkota & Novosad (2005) se zabývali motorickými schopnostmi 

z různých úhlů pohledu a jejich práce je komplexní, široce 

postihující zvolené téma. 
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Hendl (2004) řešil otázky statistické, tak z oblasti 

metodologie vědy v tělesné kultuře. Svým širokým záběrem 

poskytuje mnoho důležitých informací, které však i přesto 

nepostrádají významnou hloubku.   

Kerlinger, F. N. (1972) se věnoval výkladu pojmů množin, 

relací a rozptylu, zabočil také do teorie pravděpodobnosti a 

statistické indukce a ukazoval podstatu i aplikace výzkumných 

projektů, jednotlivé typy výzkumu a zásady měření, pozorování, 

sběru dat, analýzy a interpretace.  

Výkladem základních statistických pojmů a metod vědeckého 

zkoumání se nevyčerpávajícím, ale zato srozumitelným způsobem 

zabýval Ferjenčík (2000). 

Statě o metodologickém výzkumu společně se základním 

rozhledem v kinantropologii a antropomotorice předložili 

Komeštík & Fejtek (1997) a Komeštík (2006). 

Statě o základech statistiky podala, způsobem srozumitelným 

i pro studenty orientujícími se pouze ve středoškolské 

matematice, Zvárová (1998). Příklady jsou vztaženy na 

biomedicíncké obory, i tak je ale přínos její práce v počátcích 

mého studia statistiky značný. 

K tématu standardizace motorických testů nalézáme mnoho 

literatury i na stránkách vědeckých časopisů. Vybereme-li 

příklady z našich českých časopisů, jmenujme časopis Česká 

Kinantropologie, jež je vydáván FTVS, dále pak časopis vydávaný 

Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci 

Gymnica, Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis. 

Další studnicí nejnovějších informací z vědy a výzkumu lze 

nalézt v mnohých databázích přístupných přes webové rozhraní 

FTVS, z Národní knihovny ČR nebo jednoduše z internetu. Mnohé a 
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zvláště ty odbornější z nich mají přístup a zvláště stažení 

„full textu1“  zpoplatněn, což je jistě nevýhodou pro hlubší 

náhled studentů nedisponující grantovými položkami. Chceme-li i 

přesto nahlédnou do nejnovějších výzkumných prací, jež nalézáme 

právě jen zde, hodí se nám náhled abstraktu (zdarma), díky jemuž 

můžeme téma zvolené práce nalezené podle klíčových slov 

spolehlivě definovat. Klíčová slova slouží k zavedení do hledané 

oblasti. Ke zjištění přesného obsahu práce využijeme právě 

abstrakt. Tj. výhodné, bychom za stažení práce nemuseli zbytečně 

platit. 

2.2  DŮVOD, VÝZNAM A POTŘEBA STUDIE 

Práce si neklade za úkol plně standardizovat TPZ, ale ověří 

jednu ze součástí reliability motorických testů tzv. stabilitu 

pomocí metody test-retest. 

Jelikož byl test vytvořen za účelem predikce úspěšnosti 

v STP, bylo by žádoucí dále zjišťovat tzv. validitu tohoto testu 

k úspěšnosti v STP při zakončení celého studia i 

jednotlivých semestrů na Vojenském oboru Univerzity Karlovy, 

Fakulty tělesné výchovy a sportu, v předmětu Přežití. Pro tento 

výpočet není v současnosti dostatečný počet studentů.  

Výsledky studie odpoví na otázky Vojenského oboru a tvůrce 

testu Mgr. Michala Vágnera, týkající se stability testu a tedy 

zda-li je test alespoň částečně standardizovaný a také jako 

základního předpokladu pro validitu testu. 

                       

1 Full text v překladu celý (kompletní) text, znamená získání celé, 
většinou elektronické, odborné práce, jak byla publikována ve vědeckém 
časopisu. Obvyklou formou elektronické publikace je formát pdf, obsahující 
citační náležitosti a copyright autorů. 
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2.3  TEORETICKÝ RÁMEC STUDIE 

2.3.1  MOTOMETRIE 

Jelikož jsou pohybové schopnosti proměnnou latentní, 

používá se k jejich zjišťování metod měření a testování. 

Testování je jedním z hlavních zaměření motometrie, jejíž 

definice podle Měkoty & Blahuše (1983) zní: „Motometrie je nauka 

o měřeních, jež se uplatňují při studiu lidské motoriky, tj. při 

kvantifikaci různých pohybových projevů či znaků a také při 

kvantifikaci pohybových předpokladů – schopností.“  

2.3.2  TEORIE MĚŘENÍ 

V publikaci Měkoty & Blahuše (1983) se o teorii měření 

dozvídáme o komponentách, jež jsou součástí tohoto provázaného 

systému jako součásti motorického testování. 

„Všechny obecné teorie měření můžeme charakterizovat 

jako reprezentační teorie. Objektům měření se přiřazují 

čísla (popř. číslice), aby reprezentovala jejich 

vlastnosti v souladu s vědeckými zákony či alespoň 

určitými pravidly. Měření je tedy chápáno jako 

přiřazování numerických výrazů nebo jako numerické 

zobrazování, jemuž se přiznává reprezentační funkce. 

Proces měření vždy zahrnuje tři složky: objekt měření, 

výsledek měření a určité zprostředkující empirické 

operace.“ Měkota & Blahuš (1983) 

Měkota & Blahuš (1983) uvádějí, že objektům měření se přiřazují 

čísla nebo že proces měření vždy zahrnuje tři složky: objekt 

měření, … a další. Dále uvádí, že měříme objekty, ale není to 

tak docela pravda. Měříme vlastnosti nebo charakteristiky těchto 

předmětů. Avšak ani tato kvalifikace není docela správná. 

„Měříme ukazatele vlastností předmětů, takže když říkáme, že 

měříme předměty, říkáme ve skutečnosti, že měříme ukazatele 
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vlastností předmětů“, jak na pravou míru uvádí Kerlinger, F. N. 

(1972) 

Teorie meření je složitý systém jež popsali mnozí 

světoví autoři již v polovině minulého století. Vznikly 

různé teorie. Za nejvýznamnější tvůrce teorií o měření 

uveďme jména jako: Stevens, Combs, Campbel. Zabývali se 

měrnými stupnicemi, jejich rozdělením, vztahy mezi nimi, 

normováním hodnot, teorií škál, atd. Zmiňujeme se o nich 

z důvodu komplexního pohledu na danou problematiku. 

Detailní rozbor jejich práce však není předmětem naší 

studie. 

2.3.3  DEFINICE MĚŘENÍ 

„Měření je přiřazování čísel1 předmětům nebo jevům 

(objektům, nebo událostem)“2 podle pravidel. S. S. Stevens 

(1951) 

2.3.4  MOTORICKÝ TEST 

Důležitým prostředkem v tělovýchovné praxi jsou motorické 

testy, jež zároveň patří mezi nejčastěji používané kontrolní 

metody. Jako další kontrolní metody využíváme dotazníky, 

interview, pozorování, sportovně - psychologické metody, 

sportovně – lékařské metody, funkčně – anatomické metody a 

biomechanické metody.  

Cílem motorického testu je dosažení kvalitativního 

vyjádření výsledku, jenž je výsledkem vědecky podložené zkoušky. 

                       

1 V originále definice je uvedeno přiřazování číslic. Číslice znamená 
symbol; číslem se stává teprve tehdy, když jí udělíme nějaký kvantitativní 
význam. 

2 Překlad J. Švancara in: KERLINGER, F. N. (1972) Foundations of 
behavioral research. 
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Motorickým testem rozumíme: „…standardizovaný postup 

(zkoušku), jehož obsahem je pohybová činnost a jeho výsledkem je 

číselné vyjádření průběhu, či výsledku této činnosti.“ 

Čelikovský & kol. (1979) 

Testování tedy znamená: „…provedení zkoušky podle zadání 

(ve smyslu procedury) a přiřazování čísel (hodnot) získávaných 

měřením.“ Hájek (2001) 

Měkota & Blahuš (1983) definují motorický test jako: 

„Souhrn pravidel pro přiřazování čísel (číslic) alternativám 

splnění pohybového úkolu, pohybovým výkonům nebo řešením. 

(Standardnost podmínek se předpokládá). Přiřazená čísla nazýváme 

testové výsledky (skóre). Testování je tedy proces přiřazování 

testových výsledků.“  

Přímo naměřené výsledky jsou vyjádřené ve fyzikálních či 

technických jednotkách a nazýváme je hrubými výsledky. Pokud 

shromáždíme hrubé výsledky různých testů, mají tyto hrubé 

výsledky malou vypovídací hodnotu a nelze je navzájem porovnávat 

či sčítat. Je tomu tak proto, že se liší podle jednotlivých 

veličin, či testů. Aby bylo možné s těmito výsledky dále 

pracovat a provádět s nimi požadované statisticko – matematické 

operace, jako hodnoty porovnávat, posuzovat, hodnotit a dále je 

sčítat, průměrovat, atd., je nutno tyto výsledky převést na 

výsledky odvozené, tzv. skóre, jež představují procentili, Z-

body, T-body, C-body, MQ-body a steny. V našem případě nebude 

převod hrubých výsledků na odvozené nutný z důvodu zisku hodnot 

pouze jedné veličiny (s).  

2.3.5  STRUKTURA MOTORICKÝCH TESTŮ 

Motorické testy lze rozdělit podle různých kritérií. 

V odborné společnosti je velmi široké a rozmanité spektrum 

pohledů a názorů jednotlivých autorů na dělení a strukturu 

motorických testů. Většina autorů se shodne na základním hrubém 
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rozdělení jak jej vidíme na obr. 1 převzatého podle Měkoty & 

Blahuše (1983) 

 

Obrázek 1 Struktura motorických schopností 

Dělení testů podle obsahu: 

- testy maximální výkonnosti, které se dále dělí na testy 

motorických schopností a motorických dovedností, 

- testy typického pohybového projevu např. testy laterality 

či motorického tempa. 
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Z hlediska místa provádění se testy dělí na laboratorní a 

terénní, z hlediska testovaných osob na testy individuální a 

kolektivní (skupinové). 

V komplexu silových, rychlostních, vytrvalostních a 

koordinačních schopností dále pozorujeme vnitřní strukturalizaci 

a odlišujeme jednotlivé dílčí schopnosti. Na obr. 2 (na další 

straně) pozorujeme schématický model hierarchické struktury 

komplexu pohybových schopností (převzato a upraveno podle 

Měkoty, 2000). 

2.3.6  TVORBA MOTORICKÝCH TESTŮ 

Po přiřazení čísel objektům nebo jevům podle pravidel musí 

badatel čelit dvěma závažným problémům, totiž reliabilitě 

(spolehlivosti) a validitě (platnosti). Tvůrce testu nejprve 

sestavil pravidla měření1 a užil prostředku měření2 u skupiny 

jedinců. Má množinu čísel, konečný produkt postupu měření. Nyní 

si musí položit a zodpovědět dvě otázky: jaká je reliabilita a 

validita motorického testu? 

Motorické testy vznikají za účelem testování motorických 

schopností (např. rychlostních, silových, vytrvalostních) a 

motorických dovedností (např. lezeckých, lyžařských, 

plaveckých). Abychom si mohli být jisti tím, co nám výsledky 

testování skutečně říkají, je nutné, aby jejich autoři dbali na 

požadavek autentičnosti (hodnověrnosti) testu. Jeho splnění je 

podmíněno dvěma základními vlastnostmi testů, které jsou ve 

vzájemném vztahu. Danými vlastnostmi jsou reliabilita a 

validita. 

                       

1 Pravidla měření Testu přenášení zátěže uvedena v příloze č.1 

2 Detaily užití prostředku měření budiž uvedeny v kapitole  
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Obrázek 2 Model hierarchické struktury komplexu pohybových schopností (podle Měkoty 2000)

- 24 - 



2.3.7  TEST JAKO STANDARDIZOVANÁ ZKOUŠKA 

Obecně vyjádřeno, jevem, který testujeme v antropomotorice 

(stejně jako v pedagogice), je chování člověka. Test pak je: 

„Systematická procedura zkonstruovaná za účelem změření určitého 

vzorku tohoto chování. Systematičnost se projevuje v několika 

ohledech: obsah testu je pro všechny testované osoby stejný (či 

prokazatelně srovnatelný), stejný je i způsob vyhodnocení 

výsledku. Často je předepsán i stejný způsob provedení zkoušky1. 

Říkáme, že test je standardizovaný.“ Měkota & Blahuš (1983) 

Stavba testu 

Standardizace vyžaduje použití standardizovaných pomůcek 

(náčiní, ocejchovaných přístrojů apod.), promyšlenou, přesnou a 

pro všechny testované osoby stejnou instrukci. Zadání, 

examinátor a prostředí (pomůcky, přístroje apod.) vytvářejí 

testovou situaci, která má být reprodukovatelná (i v jiném čase, 

na jiném místě, jiným examinátorem). Základním požadavkem je 

proto omezit na minimum vlivy prostředí a examinátora, neboť se 

do testových výsledků promítají jako „chyby". V širším smyslu je 

standardizace také souhrnem informací o důležitých vlastnostech 

testu a normách, které získal konstruktér při statistickém 

ověřování testu. 

2.3.8  PLNĚ STANDARDIZOVANÉ TESTY 

O výhodách tohoto druhu motorických testů Měkota & Blahuš 

(1983) uvádějí: „Předností plně standardizovaných testů jsou 

přesně formulovaný účel, efektivní výběr jednotlivých testů či 

položek, které byly pečlivě odzkoušeny a statisticky zhodnoceny. 

Tabulky norem jsou podloženy šetřením provedeným u 

                       

1 V některých testech může být provedení různé, neboť záleží na způsobu 
řešení, který testovaná osoba zvolí. 
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reprezentativních vzorků normové populace, někdy mají i 

celostátní platnost.“ O těchto testech nalezneme pojednávat 

mnoho rozsáhlé literatury, neboť jsou prověřovány mnoha 

uživateli. Pokud je máme k dispozici, užíváme je přednostně.  

K nevýhodám plně standardizovaných testů nutno říci, že 

jejich tvůrci musí mít mnoho trpělivosti a velké možnosti, např. 

časové, peněžní, apod. Všechny jsou totiž ke standardizaci 

nezbytně zapotřebí. Nutno říci, že všechny tyto faktory 

postihuje malé množství tvůrců a proto množství plně 

standardizovaných testů není velké.  Jedná se především o 

testové baterie. Ty posuzují jednu či více schopností, 

jednotlivé testy jsou standardizovány společně, výsledky 

dosažené v jednotlivých testech se sdružují a vzniká testové 

skóre. 

2.3.9  TESTY VLASTNÍ KONSTRUKCE 

Druhou možností jak smysluplně využívat motorického 

testování je vytvoření testů vlastni konstrukce, které si 

uživatel vytvoří sám podle daných a doporučených pravidel. 

Nebývají sice plně standardizované (je potřeba je standardizovat 

alespoň částečně), ale mají jednu velkou přednost. Jejich obsah 

můžeme stanovit přímo s ohledem na pedagogické cíle, které 

můžeme měnit podle měnících se podmínek. Kromě toho tyto testy 

respektují i místní podmínky (např. velikost tělocvičny). 

2.3.10  RELIABILITA 

Americká psychologická asociace – APA (1985) definovala 

reliabilitu jako „stupeň očištění testového skóre od chyb 

měření“1. 

                       

1 V originále: “The degree to which test scores are free from errors of 
measurement.” 
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„V klasické teorii testů se spolehlivost testů definuje 

jako podíl dvou rozptylů neboli variací: 

var (T) / var (X) 

Není proto správné tvrdit, že spolehlivost testu je 

„schopnost testu podávat stejné výsledky při opakovaném 

měření“ – nic takového z uvedené definice nevyplývá. 

Protože T představuje latentní hodnoty, je i jejich rozptyl 

latentní, a proto nelze rozptyl var (T) spočítat, a tedy 

pak ani uvedený podíl. Z toho důvodu je třeba hodnotu var 

(T) odhadnout. Máme-li dva testy označíme je X a X´, 

které jsou paralelní, pak lze za určitých matematických 

předpokladů dokázat, že pro jejich korelační koeficient 

rXX´ platí, že: 

rXX´ = var(T)/var(X) 

tedy korelace dvou paralelních testů se rovná spolehlivosti 

testu. Pak problém spočívá už jen v tom k danému testu X 

najít test X´ s ním paralelní. O to se lze pokusit 

různými způsoby, které vedou k různým způsobům odhadu 

spolehlivosti testů: 

1. odhad metodou stability v čase – předpokládá se, že 

opakování testu u týchž osob za stejných podmínek je 

s prvním měření testu paralelní, a proto korelace dvou 

opakovaných měření testu může být odhadem jeho 

spolehlivosti, 

2. odhad dělením, nejčastěji půlením testu – předpokládá 

se, že poloviny testu jsou navzájem paralelní a proto 

jejich korelace vyjadřuje spolehlivost testu poloviční 

délky, která se pak koriguje pomocí Spearman-Brownova 

vzorce na test s původní délkou, 
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3. mezní odhad pomocí koeficientu konzistence – u testů 

které jsou přinejmenším kvazi-tau-ekvivalentní nemůže 

jejich spolehlivost klesnout pod mez danou koeficientem 

vnitřní konzistence α ; tedy: když je α dostatečně 

vysoké, pak i spolehlivost testu bude dostatečně vysoká.  

Existují ještě další způsoby jak odhadnout spolehlivost, 

ale všechny jsou přibližné, protože nikdy nelze zajistit, 

aby byla přesně dodržena paralelnost, nebo jiný příslušný 

druh ekvivalence testů.“ Blahuš (1989) 

„Test je spolehlivý (reliabilní), když rozptyl jeho chyb je 

malý.“ Blahuš (1996) 

 „Reliabilita je vnitřní vlastností testu (na rozdíl od 

validity) a uplatňuje se, ať test měří cokoliv.“ Hájek (2001) 

2.3.11  KOEFICIENT SPOLEHLIVOSTI RXX´ 

 Koeficient spolehlivosti (reliability) rxx´ je definován 

jako podíl rozptylu skutečného (rozptylu skutečných výsledků) a 

rozptylu naměřeného (rozptylu původně naměřených výsledků) jak 

společně uvedli Měkota & Blahuš (1983) 

2.3.12  STABILITA (METODA OPAKOVÁNÍ TESTU) 

rstab = rxx´   test x ------- retest x´  

Na téma stability testu uveďme názor Čelikovského (1990), 

který říká, že: „…stabilita výsledků může být vymezena jako míra 

shody výsledků testování při opakovaném provedení testu, jako 

zobecnitelnost testových výsledků v čase. Koeficient stability 

je korelace mezi testem a retestem provedeným u těchž osob za 

stejných podmínek. Časový interval mezi dvojím testováním může 

být několik minut, hodin, dnů i týdnů – zpravidla však jeden až 

tři dny.“  
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V naší práci se budeme opírat o testování provedené po 1-3 

dnech, protože pro praxi při použití při přijímacím řízení jsou 

důležitější údaje o stabilitě, zahrnující náhodná kolísání 

testových skóre ze dne na den, než z měsíce na měsíc. Uživatel 

testu potřebuje totiž oporu pro interpretaci výsledků 

jednorázového vyšetření. Jak však dále Čelikovský (1990) uvedl, 

tak: „…jelikož jsou nahodilé změny testových výsledků v čase u 

motorických testů hlavním zdrojem chybového rozptylu, můžeme za 

jistých okolností od jiných zdrojů odhlédnout a koeficient 

stability rstab považovat za koeficient spolehlivosti rxx´.“ Jaké 

však jsou ty jisté okolnosti se v jeho publikaci nedočteme.  

Podobný, avšak do konce dovedený názor nalezáme v publikaci 

autorů Měkoty, Kováře & Štěpničky (1988), kteří uvedli, že: „Za 

koeficient reliability rxx´ můžeme považovat kterýkoliv 

z uvedených koeficientů: rstab, rekv (koeficient ekvivalence), robj 

(koeficient objektivity), ovšem jen v tom případě, že zbývající 

2 zdroje chybového rozptylu jsou zanedbatelné a můžeme je 

opomenout. Jinak nejsou tyto koeficienty vzájemně srovnatelné a 

zaměnitelné, neboť každý z nich postihuje jiný zdroj chybového 

rozptylu.“ Zjištění koeficientu ekvivalence, rekv, ani 

koeficientu objektivity, robj, nebylo z již výše uvedených důvodů 

možné. Proto bude cílem naší práce vyjádření „pouze“ hodnoty 

rstab. 

Pro základní orientaci při určování významnosti hodnoty 

rstab nám orientačně poslouží údaje, jež ve své publikaci uvedli 

Měkota, Kovář & Štěpnička (1988):  

Pokud je hodnota rXX´: 

<0,70 spolehlivost nevyhovující 

>0,70 spolehlivost postačující pro skupinovou diagnostiku 

>0,85 spolehlivost postačující pro individuální diagnostiku 

>0,95 relativně vysoká spolehlivost motorického testu 
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2.3.13  VALIDITA 

Validita je v praxi nedůležitější vlastnost motorických 

testů. Měkota, Blahuš (1983) 

Definice: 

• Validita motorického testu je míra shody mezi odhady 

kritéria a jeho výsledky. 

• Kritérium vyjadřuje přesně vymezený účel testování a 

přijatelné měřítko toho, co se má testovat. 

Jak jsme již uvedli, tak by se nabízelo zjištění predikční 

validity, za účelem zjištění predikce určených prediktorů. Dané 

testování však nebylo možno provést pro malý počet studentů, na 

kterých by daná měření bylo možno provést. Výsledek by nebyl 

statisticky významný. Jistě se však jedná o námět pro další 

studie. 

2.4  MOTORICKÉ SCHOPNOSTI 1 

Jedná se o dosti obsáhlou a členitou třídu schopností, jež 

podmiňují úspěšnou pohybovou činnost a dosahování výkonů nejen 

ve sportu, ale i v práci či tvorbě, kde je pohyb dominantní 

složkou. I proto jsou motorické schopnosti hlavním zájmem 

koncentrace antropomotoriky. Definujeme je podle přístupu 

několika odborníků z celého světa. Pro naší práci jsou motorické 

schopnosti důležité jako základ který tvoří pohyb. Detailní 

popis motorických schopností však není nezbytně nutný, proto si 

v krátkosti nastíníme základní strukturu. 

                       

1 Používá se též výraz schopnost pohybová, ve starší literatuře tělesná, 
nebo pohybová vlastnost. 
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Burton & Miller (1998) vymezují motorické schopnosti jako: 

„Obecné rysy (vlastnosti) či kapacity, které podkládají 

výkonnost v řadě pohybových dovedností.“ Předpokládá se, že 

nejsou snadno modifikovatelné praxí a zkušeností a jsou 

relativně stálé během individuálního života jedince. Obvykle 

jsou identifikovány metodami faktorové či korelační analýzy. 

Profesor Čelikovský & další (1990) rozumí pohybovou 

schopností „dynamický komplex vybraných vlastností organismu 

člověka, integrovaných podle třídy pohybového úkolu a 

zajišťující jeho plnění.“ 

Zda jsou prvky pohybu součástí organismu a co rozhoduje 

v projevení se schopnosti upřesňují Měkota & Novosad (2005) 

„Zdůrazňuje se, že všechny prvky jsou v organismu vždy obsaženy.  

Pro zformování schopnosti má rozhodující význam jejich 

integrace. Ta se vyvíjí během zrání jedince za nezbytné účasti 

praxe (bez níž by se schopnost nevyvinula).“  

Poněkud odlišné pojetí „prvků“, jejichž propojení 

konstituuje schopnost, předkládá polský profesor Szopa (1995). 

Ten zavádí pojem predispozice a o motorických schopnostech 

uvádí, že: „…jsou to komplexy predispozic integrovaných 

dominujícím základem (podložím) biologickým i pohybovým, 

zformované činiteli genetickými i činiteli prostředí, zároveň 

spočívající ve vzájemných interakcích.“ Spolu s pohybovými 

dovednostmi tvoří potencionální stránku motoriky, podmiňující 

úroveň způsobilosti organismu k efektivnímu vykonání pohybových 

zadání různého druhu. Dále uvádí důležité tvrzení, že dominující 

základ je nejen biologický, ale i motorický, což znamená 

provázanost také s druhem pohybových efektů (cyklické a 

acyklické pohybové činnosti, parametry svalové práce, trvání a 

intenzita úsilí aj.)  

Význam relací zdůrazňuje prof. Racek (1993), když říká, že: 

„…motorická schopnost není jen sumou izolovaných predispozic. Je 
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to složitý, vícevrstevný a dynamický systém vztahů a závislostí 

mezi různými elementy spojitého celku. Týž sklad elementů při 

různých vnitřních relacích může vytvořit různé schopnosti a 

různé predispozice mohou být základem identických schopností.“ 

Měkota & Novosad (1995) dále uvádějí, že: „…motorické 

schopnosti jsou obecné kapacity jednotlivce projevující 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. Na ně navazuje Čelikovský (1976) myšlenkou, že: 

„…velké meziosobní rozdíly ve výsledcích činnosti se alespoň 

z části vysvětlují rozdílnou úrovní a konfigurací schopností – 

předpokladů, jež příčinně determinují (byť v pravděpodobnostním 

smyslu) dovedné motorické činnosti.“ 

U schopností se obvykle zdůrazňuje jejich potencionalita. 

Jsou to jen možnosti, ne jistoty. Např. geneticky získaná vysoká 

úroveň rychlostních schopností dává svému nositeli jen 

potencionální možnost stát se vynikajícím sprinterem, nikterak 

nezaručuje, že se jím opravdu stane. 

Schopnosti také představují vysokou míru předpokladů pro 

zdokonalování. Motoricky schopné dítě na sebe upozorní právě 

svými neobvykle velkými či rychlými pokroky, jichž dosahuje ve 

srovnání se svými vrstevníky.  

Kondiční motorické schopnosti, zejména silové a 

vytrvalostní, se považují za nosné pilíře fyzické zdatnosti. 

Jejich indikátory jsou hlavní součástí testů zkonstruovaných pro 

diagnostiku úrovně zdravotně orientované zdatnosti (health 

related fitness).  

Motorické schopnosti a příslušné dovednosti představují 

podloží, z něhož vyrůstá sportovní výkon. Teorie sportu se proto 

snaží poznat strukturu sportovního výkonu v určité sportovní 

disciplíně (případně v jistém sportu či skupině sportů, 
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zahrnujíc i sporty tvořící náplň STP), a odhalit, které 

schopnosti jsou pro výkon určující a do jaké míry se mohou 

navzájem kompenzovat. Na volně sepsanou stať Měkoty & Novosada 

(2005) navazuje Choutka (1996) publikující u nás řadu 

konkrétních poznatků ve kterých se vychází z kvalifikovaných 

odhadů (expertů), parciálních korelací indikátorů vytipovaných 

schopností s kritériem sportovního výkonu. 

Motorické schopnosti ovšem nejsou jedinými předpoklady 

náročné pohybové činnosti ve sportu či povolání. Úspěšnost 

podmiňují i takové předpoklady, jako je konstituce (somatotyp), 

vlastnosti osobnosti, výkonová motivace aj., jež mezi schopnosti 

nepatří. 

2.5  MOTORICKÁ SCHOPNOST VS. POHYBOVÁ DOVEDNOST 

Při definování motorické schopnosti pokládáme za nutné 

vymezit ji také vzhledem k motorické (pohybové) dovednosti. Ta 

se také řadí mezi předpoklady pohybové činnosti.1 Není to 

předpoklad generalizovaný, ale specifický, představuje kapacitu 

parciální, získává se učením. Jak uvádějí Měkota s Novosadem 

(2005), tak: „Dovednost podkládá úspěšnost jen v jedné dovedné 

činnosti nebo v úzké skupině těchto činností vzájemně hodně 

podobných.“  

Vztah mezi schopnostmi a dovednostmi ilustruje obr. 2.  

Naznačuje, že každou jednotlivou dovednou činnost (disciplínu) 

podkládá několik schopností a jedna schopnost se uplatňuje 

v různých dovednostech (sportovních disciplínách). 

O jednotlivých motorických schopnostech, tvořících každý 

pohybový výkon, tedy i výkon v TPZ, pojednává obsáhlá 

                       

1 V angličtině se pod pojmem skill (dovednost) rozumí také činnost 
samotná – třída cílově směrovaných pohybových struktur, jako je běhání, 
házení, psaní. Jedná s eo činnosti dovedné, tedy neučené, připravené, hotové. 
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literatura, z českých autorů hlavně Dovalil & kol. (2002), 

Čelikovský & kol. (1990), ze zahraničních Froberg & Lammert1 

(1995), Bauer a Fuchs2 (2004) a další. Jako nastínění kontinuity 

jednotlivých projevů pohybových schopností uvádíme obr.1. 

 

Obrázek 3 Kontinuita projevů hybridních forem pohybových 

schopností 

Detailní seznámení s problematikou pohybových dovedností 

nepovažujeme za nosné pilíře této práce, proto uvádíme odkazy na 

relevantní literaturu. Další práce zabývající se touto tématikou 

jsou uvedeny v kapitole 2.1 

                       

1 In: Tělesná výchova a sport mládeže : odborný časopis pro učitele, 
trenéry a cvičitele. Ročník 71, 2005, č.3 

2 In Těl. Vých. Sport Mlád. 71, 2005, č.3 
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33   CCÍÍLLEE  PPRRÁÁCCEE  AA  PPŘŘEESSNNÉÉ  UURRČČEENNÍÍ  

ŘŘEEŠŠEENNÉÉ  OOTTÁÁZZKKYY  

Studie si klade za úkol zjistit u referenční skupiny 

studentů jednu ze součástí reliability, tzv. stabilitu, pomocí 

metody test-retest v motorickém testu přenášení zátěže. Výsledky 

studie přispějí ke standardizaci testu přenášení zátěže. Užitím 

metody test-retest objasní korelační koeficient stability, jež 

je jedním z důležitých statistických ukazatelů. 

3.1  ÚKOLY PRÁCE 

• Provést důkladnou rešerši literatury 

• Na základě rešerše literatury podat stručný úvod do oboru  

motometrie, teorie škál a základních vlastností 

motorických testů. 

• Objasnit základní statistické procedury 

• Prakticky provést dané testy na testovaném souboru 

• Setřídit naměřené hodnoty a provést statistické operace 

• Vyhodnotit naměřené výsledky 

• Sestavit příslušné závěry 

• Napsat závěrečnou práci
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3.2  VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

Jaké jsou možnosti zjišťování reliability u motorických 

testů všeobecné a specifické pohybové výkonnosti? 

3.3  HYPOTÉZA 

Vzhledem k účelu, za kterým byl motorický test „přenášení 

zátěže“ zkonstruován, kde jde převážně o zjištění úrovně silově-

vytrvalostních pohybových schopností s velice nízkou potřebou 

specifických pohybových dovedností, předpokládáme přijatelnou 

hodnotu koeficientu rstab přibližně v rozmezí 0,7 až 0,9. 

Jsme si vědomi, že hodnota korelačního koeficientu není 

dostačující pro určení stability motorického testu. Vzhledem 

k zaměření naší studie, která si neklade za cíl determinující 

vymezení, ale pouze položení základu pro další analýzu TPZ, jsme 

se omezili pouze na koeficient stability. 
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44   VVÝÝZZKKUUMMNNÉÉ  MMEETTOODDYY  AA  PPOOSSTTUUPP  ŘŘEEŠŠEENNÍÍ  

4.1  POPIS VÝZKUMNÉHO PLÁNU 

Pro svou diplomovou práci použiji metodu korelační analýzy. 

Podstatou bude otestování výzkumného souboru a pomocí 

statistických operací zjištění příslušných závěrů.  

4.2  VÝZKUMNÝ SOUBOR 

Celkový výzkumný soubor je tvořen několika jednotlivými 

soubory, které byly vybrány na základě rozdílných požadavků 

kladených jednotlivými úkoly naší práce. 

4.2.1  TESTOVÝ SOUBOR PRO UŽITÍ METODY „TEST-RETEST“ 

Výzkumný soubor ke zjištění stability TPZ pomocí metody 

test-retest byl vybrán na základě několika kritérií. TPZ je test 

vytvořený pro přijímací zkoušky na Vojenský obor, proto by se 

nabízela varianta provést daná měření přímo při přijímacím 

řízení. Toto provedení by pro nás bylo velmi žádoucí z pohledu 

absolvování testu na horní hranici výkonnosti díky maximální 

možné motivaci probandů, které je dosaženo existenční 

záležitostí uchazečů.  

Z tohoto pohledu by konání testu při přijímacím řízení bylo 

velmi vhodné. Nesmíme však zapomenout na nutnost konání druhého 

testu, který musí být proveden za stejných vnitřních i vnějších 

podmínek. V případě provedení metody test-retest je nutné 

probandy otestovat 2x za sebou v časovém odstupu několika dní, 

což není hlavně z hlediska zajištění stejné motivace testovaných 

(ti již mají přijímací zkoušky za sebou a „o nic“ jim nejde) 

možné. Proto jsme kritéria výběru testového souboru zvolili 

taková, aby výsledný testový soubor co nejvíce odpovídal souboru 

konajícímu přijímací zkoušky na Vojenský obor. Otázka zněla: 
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„Odkud k nám žadatelé o studium přicházejí? Jsou to studenti, 

zaměstnanci; z jakých jsou škol a zaměstnání?“ Na základě 

podkladů, jež předkládají studenti k přijímacímu řízení jsme 

zjistili, že pro prezenční studium se téměř absolutní většina 

zájemců rekrutuje ze studentů středních škol a gymnázií s 

rozšířenou výukou (specializací) sportu(-ů). Další komponenta 

kritéria vznikla ze skutečnosti, že rekruti prezenčního studia 

představují oproti žadatelům o studium kombinované početně 

obsáhlejší skupinu. Odlišnou skupinu tvoří rekruti kombinovaného 

studia. Pokud jde o původ, jedná se o zaměstnance Ministerstva 

vnitra ČR a Ministerstva obrany ČR, pro které je dané studium 

výlučně určeno. Z celkové sumy se jedná o méně početnou skupinu. 

Na základě těchto komponent byla vytvořena kritéria 

zpřesňující rozsah výběru. Pro modelaci uchazečů o prezenční 

formu studia byla vytvořena následující kritéria výběru: 

- Studenti závěrečných ročníků středních škol a gymnázií 

s rozšířenou výukou (specializací) sportu(-ů). 

- V porovnání s výběrem pro kombinovanou formu studia větší 

poměrové zastoupení testovaných. 

Pro modelaci uchazečů o kombinovanou formu studia byla vytvořena 

následující kritéria výběru: 

- Zaměstnanci Ministerstva obrany ČR a (nebo) Ministerstva 

vnitra ČR. 

- V porovnání s výběrem reprezentujícím prezenční formu 

studia menší poměrové zastoupení testovaných. 

První kategorii vytvořili studenti závěrečných 

(maturitních) ročníků 2 sportovních středních škol vybraných na 

základě náhodného výběru ze všech středních škol s rozšířenou 

výukou sportu v ČR. Vylosovanými a dostupnými školami byly 

Gymnázium Postupická Praha a Sportovní gymnázium Pardubice. 
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Výzkumný soubor tvořilo 40 studentů z Gymnázia Postupická a 31 

studentů ze Sportovního gymnázia Pardubice.  

Výběrové kritérium pro druhou kategorii bylo pro dosažení 

počtu testovaných osob zúženo pouze na výběr ze zaměstnanců 

Ministerstva obrany ČR, a to i díky tomu, že tvoří v počtu 

žadatelů o kombinovanou formu studia, oproti zaměstnancům 

Ministerstva vnitra ČR, nadpoloviční většinu. Výběr však nemohl 

být proveden ze všech vojenských zařízení a útvarů v ČR, protože 

by se pro jejich nesourodost jednalo o probandy, kteří nebudou 

odpovídat požadavkům našeho vzorku. Za referenční skupinu, ze 

které je možné stále velmi výrazně vybírat, jsme po konzultaci 

zvolili všechny Vojenské vysoké školy v ČR, čímž jsme zajistili 

vzorek určitého věku, shodného dosaženého vzdělání, jakož i 

stejného zaměstnavatele. Do jisté míry je i zkušenost se sportem 

určujícím faktorem a ta je jistě pravděpodobnější u mladých 

studujících lidí, než u starších vojáků vykonávajících sedavé 

zaměstnání. Do náhodného losování nebyli vojenské VŠ zařazeny 

samostatně, ale jednotlivě přímo všechny jejich fakulty.  

Losováním byla pro druhou kategorii vybrána Fakulta 

vojenských technologií Univerzity obrany v Brně, z nichž byli na 

základě dostupnosti zvoleni studenti 2. a 3. ročníku. Výzkumný 

soubor tvořilo celkem 54 testovaných. 

Celkem jsme pro zjištění stability, jedné ze součástí 

reliability, využitím metody test-retest, použili testový soubor 

o celkové velikosti n=125. 

4.3  MĚŘÍCÍ PROMĚNNÉ A POUŽITÉ TECHNIKY 

• Měřili jsme maximální výkon v testu, který byl po 

1-3 dnech opakován (retest), jak doporučuje Čelikovský 

(1990) 
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• Měření probíhalo ve standardních podmínkách – tzn. 

v tělocvičně, se standardním nářadím typu švédská bedna, 

švédská lavička, apod. 

• Před testováním bylo zajištěno komplexní rozcvičení jak 

skupinovou, tak individuální formou tak, aby byla 

zajištěna co nejvyšší připravenost organizmu cvičenců pro 

následnou zátěž.  

• Během testu byla navozena soutěživá atmosféra kladoucí si 

za úkol nenásilné vytvoření maximální motivace nutné pro 

absolvování testu na co nejvyšší úrovni. 

4.4  ORGANIZACE VÝZKUMU 

Výzkum byl proveden ve třech etapách.  

První etapou bylo testování studentů 2. a 3. ročníku 

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany Brno, které 

probíhalo v měsíci srpnu 2007 ve Vojenské výcvikové základně ve 

Vyškově a trvalo jeden týden. Výzkumný soubor tvořilo celkem 

54 testovaných. 

Druhou etapou bylo testování studentů závěrečného ročníku 

Gymnázia Postupická Praha, které proběhlo v listopadu 2007 

v sídle školy v Praze s využitím přilehlé tělocvičny. Testování 

trvalo jeden týden a výzkumný soubor tvořilo 40 studentů.  

Ve třetí etapě proběhlo testování v Pardubickém sportovním 

gymnáziu, kde bylo testování podrobeno 31 studentů maturitních 

ročníků. Testovalo se jeden týden a výzkumný soubor tvořilo 

31 studentů. 

Rozložení testování do několika dnů bylo nutné z důvodů 

organizačních a pro splnění podmínky realizace testu v přibližně 

stejných podmínkách, a tak, aby nedocházelo k testování např. po 
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obědě, po zátěži a tím došlo k minimalizaci vnějších vlivů a 

vzniku chyb negativně ovlivňujících průběh a výsledky testování. 

4.5  ANALÝZA DAT 

• Všechny naměřené údaje jsme setřídili a zpracovali na PC 

ve statistickém programu NCSS (Hintze, 2004) 

• Naměřené výsledky jsou čísly vypovídajícími o jediné 

charakteristice (čas ve vteřinách) ve stejném testu a 

tudíž je není nutné standardizovat na z-body, apod.  

• Výsledkem jsou referenční hodnoty TPZ: aritmetický průměr 

a směrodatná odchylka.  

• Získané hodnoty jsou dále zpracovány pomocí postupů pro 

stanovení koeficientu rstab použitím Pearsonova koeficientu 

pořadové korelace. 

• Testový soubor byl podroben korelační analýze, jak celého 

výzkumného souboru (n=125), tak i zvlášť po jednotlivých 

subjektech (školách). 

• Výsledkovými výstupy jsou porovnávající tabulky a grafy 

testů a retestů, histogramů četnosti, grafů normálního 

rozložení a dalších statistických charakteristik pro 

porovnání seřazené za sebou a chronologicky podle škol jak 

měření probíhala. 

• Z výsledných dat jsme vyvodili logické závěry. 

• Archy se záznamy výsledků z provedených testování tvoří 

záznamový deník, jenž je k nahlédnutí u autorů studie. 

Z důvodu ochrany osobních údajů není součástí této práce. 
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4.6  POŽADAVKY NA VÝDAJE  

• Materiální vybavení: stopky, batoh, lodní pytel, plastové 

kanystry, zátěže (plastové láhve), pásmo, tiskopisy pro 

záznam výsledků. 

• Přístup do knihoven. 

• Doprava nářadí a pomůcek na místa testování. 

• Organizační a cestovní výdaje. 

• Pořízení kopií pro dokumentaci rešerše literatury. 

4.7  ROZSAH PLATNOSTI 

4.7.1  VYMEZENÍ 

Výsledky, ze kterých jsme vyvodili příslušné závěry, jsou 

platné pro studenty maturitních ročníků středních škol 

s rozšířenou výukou sportu a pro studenty vojenských vysokých 

škol a nelze je tedy zobecňovat na širší populaci, či jiné 

věkové a ostatní kategorie. 

4.7.2  OMEZENÍ 

Výzkum byl ovlivněn vnějšími podmínkami a chybami měření. 

Vnější podmínky (osvětlení, denní doba, zátěž před výkonem, 

dostatečná motivace, stejné podmínky, atd.) jsme se vynasnažili 

minimalizovat co nejvíce podobným prostředím (konání v jedné 

tělocvičně), konáním ve stejnou denní dobu, testováním před 

jídlem, bez předchozí zátěže, apod. Dále budou výzkum ovlivňovat 

jak chyby měření, tak možnost zapracování se, apod. 

4.8  ČASOVÝ HARMONOGRAM 

1) Provedení důkladné rešerše literatury. 
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2) Zpracování projektu (červen - červenec 2007). 

3) Provedení testování (srpen – prosinec 2007). 

4) Zpracování naměřených hodnot, vyčíslení výsledků, 

vytvoření grafických schémat a hodnotících tabulek (leden 

– březen 2008). 

5) Vypracování závěrů a sepsání závěrečné práce (leden - duben 

2008). 

6) Korekce a poslední úpravy (duben 2008). 

7) Odevzdání práce (duben 2008).
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55   VVÝÝSSLLEEDDKKYY  

Popis výsledků rozdělujeme na výsledky jednotlivých 

testových souborů pomocí tabulek se základními statistickými 

údaji, grafů s normálním rozložením testových výsledků a 

histogramy četnosti jednotlivých testů. Následuje porovnání 

jednotlivých testových souborů vzájemně mezi sebou a na závěr 

vyčíslíme základní statistické údaje TPZ celého souboru N = 125 

včetně korelačního koeficientu stability (rstab). 

Naměřené hodnoty byly nejprve převedeny do digitální 

podoby, aby mohlo dojít k jejich následnému zpracování 

matematickými postupy za účelem zjištění výsledků. Ke zpracování 

číselných dat a k vyčíslení statistických závěrů bylo využito 

statistického programu NCSS (Hintze, 2004) 

Jako první byly vyčísleny aritmetické průměry, směrodatné 

odchylky, dále pak standardní chyba, variační rozpětí, rozsah. 

Normování nebylo z věcného hlediska potřeba. Všechny tyto 

hodnoty jsou přehledně uvedeny ve výsledkových tabulkách 

testových výběrů. 

K vyjádření výsledků je dále použito postupů pro výpočet 

korelačního koeficientu vzorcem pro výpočet součinového 

koeficientu párové korelace podle Pearsona. Jedná se o 

koeficient stability TPZ zjištěný pomocí metody test-retest, 

označovaný jako rstab.  

Ve stati o standardizaci a reliabilitě motorických testů 

jsme uvedli, že hodnotu rstab nelze zobecňovat na hodnotu rxx´. 

K tomu by mohlo dojít, pokud bychom znali i zbylé aspekty 

reliability. Jelikož však zjištění koeficientu ekvivalence, rekv, 

nebylo možno provést, budeme se držet názoru, že rstab, jako 

koeficient stability, je pouze jedním nikoli jediným aspektem 

reliability a jeho hodnotu tedy nelze zaměňovat s hodnotou plně 
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určující reliabilitu zkoumaného motorického testu. Hlavním 

výsledkem našeho měření bude tedy hodnota koeficientu stability 

rstab, neaspirující na hodnotu koeficientu reliability rxx´. 

Při rozhodování o významnosti zjištěného rstab budeme 

vycházet z věcného posouzení dané hodnoty (na základě 

doporučeních Měkoty, Kováře & Štěpničky, 1988) a dále také z 

neméně důležité velikosti směrodatné odchylky, dále pak z 

normality rozložení dat, jakož i ze standardní chyby testu. Jak 

jsme uvedli, tak všechny hodnoty budou uvedeny zvlášť pro 

jednotlivé soubory a dohromady pro celý testový soubor N=125.  

5.1  DESKRIPCE VÝSLEDKŮ JEDNOTLIVÝCH SOUBORŮ 

5.1.1  DESKRIPCE VÝSLEDKŮ UO BRNO 

Jako první si povšimněme hodnoty koeficientu stability. Ta 

se velmi přiblížila absolutní korelaci (±1), rstab = 0,97. Z této 

hodnoty můžeme usuzovat na přijatelnou míru shody testových 

výsledků v čase.  

Z dalších charakteristik se nejprve podívejme na velikost 

rozsahu/s, ten v TPZ u UO Brno činí 101,5 s. Jedná se téměř o 

dvojnásobek hodnoty zbylých dvou testovaných souborů! Hodnota 

rozsahu dokumentuje dosažení maximálních hodnot dosažených v TPZ 

na obou koncích časové osy. Zaznamenali jsme zde jak výkon 

nejlepší: 64 s, tak i nejhorší: 172 s, kde se jedná o téměř 

trojnásobek nejlepšího času! Tento výkon považujeme za odlehlou 

hodnotu. V této testové skupině však bylo podobných výkonů více 

a bylo by tedy těžké rozhodnout, který výkon k odlehlým hodnotám 

ještě zařadit a který už ne. K tomuto tématu blíže v kapitole 

5.3. 

Díky těmto odlehlým výkonům však došlo i ke zvýšení 

směrodatné odchylky, která je oproti ostatním dvěma testům, jež 
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vykazují výsledky velmi podobné, o plnou 1/3 vyšší. U tohoto 

souboru tvoří hodnota směrodatné odchylky téměř 25 % testu. 

Testy i graf normality vypovídají, že se nejedná o normální 

rozložení. Podíváme-li se blíže tak zjistíme, že mimo normální 

rozložení leží cca 10 % odlehlých hodnot. Podle tvaru histogramu 

rozeznáváme pravostranně asymetrické pravděpodobnostní 

rozdělení. Toto rozdělení, vymykající se Gaussovu normálnímu 

rozdělení, vypovídá o testovaných, že velká většina z nich 

dosáhla v porovnání skupiny v testu vynikajících výsledků. 

Aritmetický průměr, který je však velmi náchylný na odlehlé 

hodnoty a není tak tedy plně vypovídající charakteristikou o 

výkonnosti skupiny, udává průměrnou hodnotu v TPZ u testového 

souboru UO Brno N=54: 91,1 s. Porovnání jednotlivých testových 

souborů mezi sebou je obsahem kapitoly 5.3. 

Následují tabulky jednotlivých statistických charakteristik 

testového souboru zvlášť pro test a retest včetně histogramů 

četnosti a grafů normality, které názorně zobrazují výše zmíněné 

charakteristiky. 
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Pearsonova korelační matice Testu-retestu TPZ UO Brno 

rstab = 0,968038 

Statistické charakteristiky testu TPZ UO Brno 

Počet Průměr Směrodatná 
odchylka 

Standardní 
chyba Minimum Maximum Rozsah 

54 92,62963 23,57429 3,208054 68 172 104 

Test normality testu TPZ UO Brno 

Název testu Testová hodnota 10% Kritická hodnota 5% Kritická hodnota Přesnost(5%) 

Shapiro-Wilk W 0,8595768   Zamítnutá normalita 

Anderson-Darling 2,532107   Zamítnutá normalita 

Kolmogorov-Smirnov 0,177005 0,110 0,120 Zamítnutá normalita 

D'Agostino Skewness 3,352195 1,645 1,960 Zamítnutá normalita 

D'Agostino Kurtosis 1,599497 1,645 1,960 Normální rozložení 

D'Agostino Omnibus 13,7956 4,605 5,991 Zamítnutá normalita 
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Statistické charakteristiky retestu TPZ UO Brno 

Počet Průměr Směrodatná 
odchylka 

Standardní 
chyba Minimum Maximum Rozsah 

54 89,59259 21,96096 2,988508 64 163 99 

  

Test normality retestu TPZ UO Brno 

Název testu Testová hodnota 10% Kritická hodnota 5% Kritická hodnota Přesnost(5%) 

Shapiro-Wilk W 0,884042   Zamítnutá normalita 

Anderson-Darling 1,833502   Zamítnutá normalita 

Kolmogorov-Smirnov 0,1522 0,110 0,120 Zamítnutá normalita 

D'Agostino Skewness 3,3776 1,645 1,960 Zamítnutá normalita 

D'Agostino Kurtosis 1,804981 1,645 1,960 Normální rozložení 

D'Agostino Omnibus 14,66614 4,605 5,991 Zamítnutá normalita 
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Obrázek 4 Histogram četnosti testu jednotlivých výkonů UO Brno 
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Obrázek 5 Histogram četnosti retestu jednotlivých výkonů UO Brno
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5.1.2  DESKRIPCE VÝSLEDKŮ SPORTOVNÍHO GYMNÁZIA PARDUBICE 

I zde si jako první hodnoty povšimněme koeficientu 

stability. Tento soubor dosáhl rstab = 0,96. Také z této hodnoty 

usuzujeme na vysokou míru korelace, jež značí vysokou stálost 

výsledků v čase. 

Rozsah/s v TPZ u SG Pardubice činí 57,5 s. Jedná se téměř o 

poloviční hodnotu než u souboru UO Brno. Nutno dodat, že N 

tohoto souboru je 31 probandů, což je oproti UO Brno (N=56) 

téměř polovina.  

Velikost směrodatné odchylky je u tohoto souboru téměř o 

plnou 1/3 nižší než u UO Brno. Její hodnota je 16,1 s, což tvoří 

cca 18 % testu. 

Histogram a graf normality opět vypovídají, že se nejedná o 

normální rozložení. V tomto případě se vymyká jen malá část 

hodnot. Podle tvaru histogramu rozeznáváme opět pravostranně 

asymetrické pravděpodobnostní rozdělení. Toto rozdělení, stejně 

jako u předchozího souboru, vypovídá o vysoké fyzické 

připravenosti testovaných (alespoň v rámci souboru). Histogram 

však dále představuje dvojvrcholovost, která je i v našem 

případě, jak obvykle bývá, způsobena nehomogenitou dat jež 

v normalitním rozložení představuje sloučení výsledků z výkonů 

mužů a žen. Že se tento jev běžně stává upozorňuje např. Zvárová 

(1998) „Dvojvrcholovost pozorujeme zpravidla u 

pravděpodobnostního rozdělení pro populaci složenou z mužů a 

žen.“  

Aritmetický průměr tohoto souboru činí 88,2 s. Porovnání 

jednotlivých testových souborů mezi sebou je obsahem části 

výsledků 5.3. 

Následují tabulky jednotlivých statistických charakteristik 

testového souboru zvlášť pro test a retest včetně histogramu 
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četnosti a grafu normality, které názorně zobrazují výše zmíněné 

charakteristiky. 
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Pearsonova korelační matice Testu-retestu TPZ SG Pardubice 

Rstab = 0,958744 

Statistické charakteristiky testu TPZ SG Pardubice 

Počet Průměr Směrodatná 
odchylka 

Standardní 
chyba Minimum Maximum Rozsah 

31 88,90323 16,63601 2,987916 70 126 56 

   

Test normality testu 

Název testu Testová hodnota 10% Kritická hodnota 5% Kritická hodnota Přesnost(5%) 

Shapiro-Wilk W 0,8859066   Zamítnutá normalita 

Anderson-Darling 1,262722   Zamítnutá normalita 

Kolmogorov-Smirnov 0,1553494 0,144 0,157 Normální rozložení 

D'Agostino Skewness 1,780704 1,645 1,960 Normální rozložení 

D'Agostino Kurtosis -0,9287089 1,645 1,960 Normální rozložení 

D'Agostino Omnibus 4,033405 4,605 5,991 Normální rozložení 
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Statistické charakteristiky retestu TPZ SG Pardubice 

Počet Průměr Směrodatná 
odchylka 

Standardní 
chyba Minimum Maximum Rozsah 

31 87,58064 15,50865 2,785436 69 128 59 

   

Test normality retestu 

Název testu Testová hodnota 10% Kritická hodnota 5% Kritická hodnota Přesnost(5%) 

Shapiro-Wilk W 0,9017173   Zamítnutá normalita 

Anderson-Darling 1,085546   Zamítnutá normalita 

Kolmogorov-Smirnov 0,1789823 0,144 0,157 Zamítnutá normalita 

D'Agostino Skewness 2,242866 1,645 1,960 Zamítnutá normalita 

D'Agostino Kurtosis 0,5320425 1,645 1,960 Normální rozložení 

D'Agostino Omnibus 5,313518 4,605 5,991 Normální rozložení 
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Obrázek 8 Histogram četnosti testu jednotlivých výkonů SG Pce 
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Obrázek 10 Graf normality testu TPZ Sportovního gymnázia Pardubice
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Obrázek 11 Graf normality retestu TPZ Sportovního gymnázia Pardubice
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5.1.3  DESKRIPCE VÝSLEDKŮ GYMNÁZIA POSTUPICKÁ 

Koeficient stability rstab první z výsledků tohoto souboru, 

kterou si uvedeme, dosáhl hodnoty 0,97. Opět i z této hodnoty 

usuzujeme na vysokou míru korelace, jež podle Měkoty, Kováře & 

Štěpničky (1988) značí vysokou stálost výsledků v čase. 

Rozsah/s v TPZ u Gymnázia Postupická činí 55 s. I zde se 

jedná o téměř poloviční hodnotu než u souboru UO Brno. Dodejme, 

že počet probandů tohoto souboru je 50, což je ve srovnání s UO 

Brno (N=56) téměř shodný počet.  

Velikost směrodatné odchylky je u tohoto souboru téměř o 

plnou 1/3 nižší než u UO Brno. Její hodnota je 14,7 s, což tvoří 

cca 15 % testu. 

Histogram a graf normality opětovně vypovídají, že se 

nejedná o normální rozložení výsledných hodnot. V tomto případě 

jsou velmi znatelné odlehlé hodnoty v oblasti nejhorších výkonů. 

Podle tvaru histogramu rozeznáváme opět pravostranně asymetrické 

pravděpodobnostní rozdělení. Toto rozdělení, stejně jako u 

předchozího souboru, vypovídá o vysoké fyzické připravenosti 

testovaných (alespoň v rámci souboru). Histogram opakovaně 

představuje dvojvrcholovost, která je stejně jako v minulém 

případě způsobena nehomogenitou dat představovaných sloučením 

výsledků výkonů mužů a žen.  

Aritmetický průměr tohoto souboru činí 84,2 s. Porovnání 

jednotlivých testových souborů mezi sebou je obsahem části 

výsledků 5.3. 

Následují tabulky jednotlivých statistických charakteristik 

testového souboru zvlášť pro test a retest včetně histogramu 

četnosti a grafu normality, které názorně zobrazují výše zmíněné 

charakteristiky. 
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Pearsonova korelační matice Testu-retestu TPZ Gymnázia Postupická 

Rstab = 0,968330 

Statistické charakteristiky testu TPZ Gymnázia Postupická 

Počet Průměr Směrodatná 
odchylka 

Standardní 
chyba Minimum Maximum Rozsah 

40 84,525 14,569 2,303561 69 120 51 

   

Test normality testu 

Název testu Testová hodnota 10% Kritická hodnota 5% Kritická hodnota Přesnost(5%) 

Shapiro-Wilk W 0,773864   Zamítnutá normalita 

Anderson-Darling 3,563725   Zamítnutá normalita 

Kolmogorov-Smirnov 0,2619954 0,126 0,139 Zamítnutá normalita 

D'Agostino Skewness 3,455317 1,645 1,960 Zamítnutá normalita 

D'Agostino Kurtosis 1,443135 1,645 1,960 Normální rozložení 

D'Agostino Omnibus 14,02186 4,605 5,991 Zamítnutá normalita 
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Statistické charakteristiky retestu TPZ Gymnázia Postupická 

Počet Průměr Směrodatná 
odchylka 

Standardní 
chyba Minimum Maximum Rozsah 

40 83,95 14,92022 2,359093 67 126 59 

   

Test normality retestu 

Název testu Testová hodnota 10% Kritická hodnota 5% Kritická hodnota Přesnost(5%) 

Shapiro-Wilk W 0,7961033   Zamítnutá normalita 

Anderson-Darling 3,172582   Zamítnutá normalita 

Kolmogorov-Smirnov 0,2269918 0,126 0,139 Zamítnutá normalita 

D'Agostino Skewness 3,597841 1,645 1,960 Zamítnutá normalita 

D'Agostino Kurtosis 1,906656 1,645 1,960 Normální rozložení 

D'Agostino Omnibus 16,57979 4,605 5,991 Zamítnutá normalita 
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Obrázek 12 Histogram četnosti testu jednotlivých výkonů Gymnázia Postupická 
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Obrázek 13 Histogram četnosti retestu jednotlivých výkonů Gymnázia Postupická
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Obrázek 14 Graf normality testu TPZ Gymnázia Postupická 
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Obrázek 15 Graf normality retestu TPZ Gymnázia Postupická
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5.2  DESKRIPCE VÝSLEDKŮ CELÉHO SOUBORU 

Výsledkem naší studie je hodnota koeficientu stability TPZ, 

která pro celý testový soubor při N=125 činí: 

rstab = 0,965390 

Výsledná hodnoty koeficientu vypovídá o vysoké míře shody 

testových výsledků v čase. Podle tabulky, kterou ve své 

publikaci překládají Měkota, Kovář & Štěpnička (1988) značí 

hodnota rxx´ > 0,95 relativně spolehlivý motorický test. I když 

jsme si vědomi, že se v našem případě nejedná o koeficient 

reliability, ale stability, tak připusťme, že se věcná 

souvislost mezi rxx´ a rstab nachází a proto nám přišlo použití 

daného rozdělení na místě. V každém případě se jedná o hodnotu 

0,965. Naši hodnotu odděluje od absolutní korelace (1), tedy 

úplné závislosti, jejíž dosažení není v praxi možné, jen 0,035.  

Naše studie se zaměřila na kratší interval konání retestu 

(3dny) a to z důvodu využití v praxi. Pro použití při přijímacím 

řízení jsou pro uživatele testu, požadujícího oporu pro 

interpretaci jednorázového vyšetření, důležitější údaje o 

stabilitě, zahrnující náhodná kolísání testových skóre ze dne na 

den, než z měsíce na měsíc. 

Rozsah/s v TPZ u celkového souboru dosáhl 101,5 s. Zde se 

jedná o hodnotu způsobenou odlehlými hodnotami ze souboru UO 

Brno.  

Velikost směrodatné odchylky celého souboru = 17,85 s. Její 

hodnota tvoří cca 18 % výsledku testu. Jedná se o velmi vysoké 

číslo, které je způsobeno přítomností odlehlých hodnot, které je 

zapříčiněno nehomogenitou dat představovaných sloučením výsledků 

výkonů mužů a žen. 

I závěrečný histogram a graf normality testu i retestu 

celého souboru opět vypovídají, že se nejedná o normální 



 

rozložení. Z grafů normality vidíme, že normální rozložení 

testové výsledky nepředstavují. Místo přímky, znaku ideální 

korelace, tvoří křivka spíše náznak paraboly. I když se většina 

hodnot v normálním rozložení nachází, krajní hodnoty, jak 

nejlepší, tak nejhorší, se nacházejí těsně mimo. Zde je na místě 

uvést, že pokud jsou výběry velké (alespoň nad 50), pak se 

prakticky můžeme opřít o centrální limitní větu, podle níž např. 

průměr má asymptoticky normální rozdělení a můžeme tedy 

předpokládat normální rozložení dat.  

Podle tvaru histogramu rozeznáváme opět jasné pravostranně 

asymetrické pravděpodobnostní rozdělení. Toto rozdělení, stejně 

jako u všech předchozích souborů, vypovídá o vysoké fyzické 

připravenosti testovaných. Malý sloupek hodnot vpravo opětovně 

představuje dvojvrcholovost způsobenou sloučením výsledků výkonů 

mužů a žen. Sloučené výsledky vyplývají z podstaty TPZ, kde ženy 

nemají jak odlišné hodnotící normy tak zátěž v poměru k jejich 

hmotnosti. Postavit vedle sebe výkony a např. směrodatné 

odchylky mužů a žen se nám kladlo na mysl a proto je přehledně 

uvádíme v kapitole 5.3, kde zároveň nalézáme jednotlivé soubory 

porovnané mezi sebou. 

Aritmetický průměr celého souboru činí 87,9 s a opět je 

zřejmé, že jde o hodnotu silně ovlivněnou dvojvrcholovostí 

výsledků, jež velmi zvyšují jak variační rozpětí, směrodatnou 

odchylku, tak i aritmetický průměr. Praktické srovnání 

oddělených skupin mužů a žen nabízí pro lepší přehled kapitola 

5.3. 

Následující tabulky jednotlivých statistických 

charakteristik testového souboru zobrazují výše zmíněné hodnoty 

zvlášť pro test a retest, včetně histogramů četnosti a grafů 

normality. 
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Statistické charakteristiky testu TPZ (N=125) 

Počet Průměr Směrodatná 
odchylka 

Standardní 
chyba Minimum Maximum Rozsah 

125 89,112 19,5816 1,751431 68 172 104 

Test normality testu (N=125) 

Název testu Testová hodnota 10% Kritická hodnota 5% Kritická hodnota Přesnost(5%) 

Shapiro-Wilk W 0,8425919   Zamítnutá normalita 

Anderson-Darling 6,702427   Zamítnutá normalita 

Martinez-Iglewicz 1,652337 1,041931 1,065692 Zamítnutá normalita 

Kolmogorov-Smirnov 0,186643 0,072 0,079 Zamítnutá normalita 

D'Agostino Skewness 5,230389 1,645 1,960 Zamítnutá normalita 

D'Agostino Kurtosis 2,8410 1,645 1,960 Zamítnutá normalita 

D'Agostino Omnibus 35,4283 4,605 5,991 Zamítnutá normalita 
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Statistické charakteristiky retestu TPZ (N=125) 

Počet Průměr Směrodatná 
odchylka 

Standardní 
chyba Minimum Maximum Rozsah 

125 87,288 18,44644 1,6499 64 163 99 

Test normality retestu (N=125) 

Název testu Testová hodnota 10% Kritická hodnota 5% Kritická hodnota Přesnost(5%) 

Shapiro-Wilk W 0,8692107   Zamítnutá normalita 

Anderson-Darling 5,162881   Zamítnutá normalita 

Martinez-Iglewicz 1,497016 1,041931 1,065692 Zamítnutá normalita 

Kolmogorov-Smirnov 0,167833 0,072 0,079 Zamítnutá normalita 

D'Agostino Skewness 5,208425 1,645 1,960 Zamítnutá normalita 

D'Agostino Kurtosis 2,8869 1,645 1,960 Zamítnutá normalita 

D'Agostino Omnibus 35,4616 4,605 5,991 Zamítnutá normalita 
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Obrázek 16 Histogram četnosti testu jednotlivých výkonů celého 

souboru N=125 

 

Pearsonova korelační matice Testu-retestu TPZ 

(N=125) 

Celková hodnota korelačního koeficientu stability TPZ: 

Rstab = 0,965390 

Celková směrodatná odchylka: 17,85 s. 

Celková střední chyba testu: 3,32 s. 

Celkový aritmetický průměr: 87,9 s. 
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Obrázek 17 Graf normality testu TPZ souboru N=125 
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Obrázek 18 Graf normality retestu TPZ souboru N=125
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5.3  POROVNÁNÍ TESTOVÝCH SOUBORŮ MEZI SEBOU 

Rozdělíme-li výsledky TPZ celého souboru podle jednotlivých 

škol, dostaneme se k zajímavému porovnání výkonnosti. Jak je 

přehledně znázorněno na obr. 17, nejlepšího průměrného výsledku 

dosáhli žáci Gymnázia Postupická, druzí byli studenti 

Sportovního gymnázia v Pardubicích a jako poslední byli 

vyhodnoceni žáci Univerzity obrany Brno. Rozdíl mezi průměrem 

nejlepšího a nejhoršího souboru činí cca 7 s. 

UO Brno
SG Pardubice

Gymnázium
Postupická

91,1

88,2

84,2

80

82

84

86

88

90

92

se
ku

nd
y

Výkony v TPZ mezi jednotlivými školami

Aritmetický průměr 91,11111111 88,24193548 84,2375

UO Brno SG Pardubice Gymnázium Postupická

  

Obrázek 19 Výkony v TPZ mezi jednotlivými školami 
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Pokud v podobném grafu porovnáme korelační koeficienty 

stability TPZ jednotlivých škol, jak je vidíme na obr. 18, 

zjistíme, že jsou téměř shodné a vykazují minimální rozdíly. 

Pearson - UO Brno
Pearson - SG Pce

Pearson -
Postupická

0,968

0,959

0,968

0,952

0,954

0,956

0,958

0,96

0,962

0,964

0,966

0,968

0,97

Rstab

Korelační koeficient

Korelační koeficient 0,968038445 0,958744159 0,968330154

Pearson - UO Brno Pearson - SG Pce Pearson - Postupická

 

Obrázek 20 Hodnoty koeficientů stability jednotlivých škol 

Pokud však porovnáme(obr. 19) hodnoty směrodatných odchylek 

výsledků jednotlivých škol, všimneme si velkých rozdílů. 
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Obrázek 21 Hodnoty směrodatných odchylek jednotlivých škol 

 Na závěr uvádíme výsledky zobrazené a rozdělené ne podle 

jednotlivých škol, ale podle pohlaví. Hned na obr. 20, jenž 

znázorňuje průměrný výkon jednotlivých pohlaví v TPZ, si můžeme 

udělat jasný obrázek o tom, jak je test obtížný pro ženské 

pohlaví. Rozdíl 34 s ve pospěch mužů je plně vypovídající. 

Musíme však uvést na pravou míru zastoupení jednotlivých pohlaví 

v testu. Dohromady TPZ, z celkového počtu N=125, absolvovalo 

86 chlapců a 39 dívek. Jelikož se jedná o poměr 2,2 : 1 ve 

prospěch chlapců, interpretujeme následující výsledky 

zdrženlivěji. 
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Obrázek 22 Výkon v TPZ podle pohlaví testovaných 

Další zajímavé srovnání přináší graf na obr. 21, který 

znázorňuje diametrálně odlišnou hodnotu směrodatné odchylky 

v porovnání mezi chlapci a dívkami. Z tohoto grafu vyplývá, že 

jsou to dívky, kdo v testu mezi chlapci a děvčaty významně 

navyšuje hodnotu směrodatné odchylky. Jak vidíme, tak rozdíl 

činí opravdu vysokých 9,43 s. Pokud bychom z testu ženské 

pohlaví oddělili, získali bychom s=6,51 s, což by činilo 5,7 % 

testu.  
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Obrázek 23 Hodnota směrodatné odchylky mužů a žen 

Velikost směrodatné odchylky u žen s největší pravděpodobností 

souvisí s jejich nedostatečnou fyzickou připraveností na tento 

test. Při výkonu pohybujícím se na hranici (mnohdy i za 

hranicí1) svých možností se objevuje řada faktorů ovlivňujících 

                       

1 Celkově test absolvovalo 39žen. Celkově oslovených žen za účelem 
absolvování testu bylo 55, z nichž jichž 3 vzdaly v průběhu testu pro jeho 
přílišnou náročnost a vyčerpání a zbylých 9 do testu po seznámení s tratí a 
zátěží ani nenastoupilo. 
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výkon. Podíváme-li se na druhou stranu na graf na obr. 22 

zjistíme, že i přes výkonnostní odchylky jednotlivých děvčat 

reflektované velikostí směrodatné odchylky, můžeme konstatovat 

stálost jejich výkonu v čase. Graf ukazuje, že ženský koeficient 

stability ten mužský výrazně předčil. 

pearson - muži
pearson - ženy

0,84

0,90

0,8

0,81

0,82

0,83

0,84

0,85

0,86

0,87

0,88

0,89

0,9

0,91

Rstab

Koeficient korelace

pearson - muži

pearson - ženy

Koeficient korelace 0,837487221 0,900671

pearson - muži pearson - ženy

 

Obrázek 24 Koeficient korelace mužů a žen 
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Jak jsme mohli vidět, tak celý testový soubor tvoří velkou 

heterogenní skupinu tvořící dvouvrcholové histogramy. Tato 

skupina zákonitě nemohla dosáhnout normálního rozložení dat, ani 

histogramu podobnému Gaussově křivce normálního rozložení. 

Abychom se přesvědčili, zda je rozložení normální, rozdělili 

jsme skupinu N=125 podle pohlaví testovaných na dvě homogenní 

skupiny a ty jsme očistili od odlehlých hodnot. Testy 

objasňující rozložení dat, histogramy a grafy normality pro 

chlapecké a dívčí testy a retesty nalézáme níže. 

Statistické charakteristiky testu TPZ dívek 

Počet Průměr Směrodatná 
odchylka 

Standardní 
chyba Minimum Maximum Rozsah 

38 112,16 13,17 2,14 88 140 52 

Test normality testu TPZ dívek 

Název testu Testová 
hodnota 

10% 
Kritická 
hodnota 

5% Kritická 
hodnota Přesnost(5%) 

Shapiro-Wilk 
W 0,9779559   Normální 

rozložení 
Anderson-
Darling 0,2472142   Normální 

rozložení 
Kolmogorov-
Smirnov 7,245207E-02 0,13 0,142 Normální 

rozložení 
D'Agostino 
Skewness 0,6634153 1,645 1,960 Normální 

rozložení 
D'Agostino 
Kurtosis -0,7989061 1,645 1,960 Normální 

rozložení 
D'Agostino 
Omnibus 1,078371 4,605 5,991 Normální 

rozložení 

Statistické charakteristiky retestu TPZ dívek 

Počet Průměr Směrodatná 
odchylka 

Standardní 
chyba Minimum Maximum Rozsah 

38 108,53 13,26 2,15 89 140 51 
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Test normality retestu TPZ dívek 

Název testu Testová 
hodnota 

10% 
Kritická 
hodnota 

5% Kritická 
hodnota Přesnost(5%) 

Shapiro-Wilk 
W 0,9485841   Normální 

rozložení 
Anderson-
Darling 0,6247919   Normální 

rozložení 
Kolmogorov-
Smirnov 0,1281822 0,13 0,142 Normální 

rozložení 
D'Agostino 
Skewness 1,612577 1,645 1,960 Normální 

rozložení 
D'Agostino 
Kurtosis -0,3608195 1,645 1,960 Normální 

rozložení 
D'Agostino 
Omnibus 2,730596 4,605 5,991 Normální 

rozložení 

Jak výsledné tabulky výše, tak grafy normality níže, 

ukazují, že rozdělení podle pohlaví zajistilo homogenitu 

souboru. Z výsledků dívek jsme eliminovali jednu odlehlou 

hodnotu. Výsledné hodnoty testu i retestu obsadily normální 

rozdělení. 
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Obrázek 25 Graf normality testu TPZ dívek
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Obrázek 26 Graf normality retestu TPZ dívek
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Obrázek 27 Histogram četnosti testu TPZ dívek
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Obrázek 28 Histogram četnosti retestu TPZ dívek
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Poslednímu grafickému i statistickému hodnocení podrobíme 

test-retest všech chlapců. Zda došlo rozdělením celého 

heterogenního souboru k diferenciaci na dva homogenní, nám 

odpoví následující grafy normality a histogramy testu i retestu. 

Statistické charakteristiky testu TPZ chlapců 

Počet Průměr Směrodatná 
odchylka 

Standardní 
chyba Minimum Maximum Rozsah 

86 77,97 6,32 0,68 68 95 27 

Test normality testu TPZ chlapců 

Název testu Testová 
hodnota 

10% 
Kritická 
hodnota 

5% Kritická 
hodnota Přesnost(5%) 

Shapiro-Wilk 
W 0,9424199   Normální 

rozložení 
Anderson-
Darling 1,494132   Normální 

rozložení 
Kolmogorov-
Smirnov 0,1257049 0,087 0,095 Normální 

rozložení 
D'Agostino 
Skewness 2,821508 1,645 1,960 Normální 

rozložení 
D'Agostino 
Kurtosis 0,3559976 1,645 1,960 Zamítnutá 

normalita 
D'Agostino 
Omnibus 8,087642 4,605 5,991 Normální 

rozložení 

Statistické charakteristiky retestu TPZ chlapců 

Počet Průměr Směrodatná 
odchylka 

Standardní 
chyba Minimum Maximum Rozsah 

86 77,09 6,70 0,72 64 96 32 

Test normality retestu TPZ chlapců 

Název testu Testová 
hodnota 

10% 
Kritická 
hodnota 

5% Kritická 
hodnota Přesnost(5%) 

Shapiro-Wilk 
W 0,9803458   Normální 

rozložení 
Anderson-
Darling 0,437363   Normální 

rozložení 
Kolmogorov-
Smirnov 7,881523E-02 0,087 0,095 Normální 

rozložení 
D'Agostino 
Skewness 1,567866 1,645 1,960 Normální 

rozložení 
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D'Agostino 
Kurtosis -0,1181136 1,645 1,960 Normální 

rozložení 
D'Agostino 
Omnibus 2,472154 4,605 5,991 Normální 

rozložení 

Výsledky chlapců jsme ponechali bez zásahu, neeliminovali 

jsme žádné odlehlé hodnoty. Hodnoty testu i retestu dosáhly, až 

na jedinou výjimku, normálního rozdělení. Výsledné tabulky výše 

ukazují, že rozdělení podle pohlaví zajistilo dostatečnou 

homogenitu souboru. 

Graf normality testu ukazuje na několik málo výsledků mimo 

normální rozložení, jejich nalezení by však bylo komplikované a 

proto jsme do souboru nezasahovali. V grafu normality retestu se 

všechny hodnoty nacházejí v normálním rozložení. Histogram 

četnosti testu udává lehkou pravostrannost, zato histogram 

retestu bezmála kopíruje Gaussovo normální rozložení. 

Jednotlivé grafy jsou vyobrazeny níže. 
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Obrázek 29 Graf normality testu TPZ chlapců
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Obrázek 30 Graf normality retestu TPZ chlapců
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Obrázek 31 Histogram četnosti testu TPZ chlapců
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Obrázek 32 Histogram četnosti retestu TPZ chlapců
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66   DDIISSKKUUZZEE  

Diplomová práce si kladla za cíl zjistit u referenční 

skupiny studentů jednu ze součástí reliability tzv. stabilitu 

pomocí metody test-retest v motorickém testu přenášení zátěže a 

porozumět základním vlastnostem a statistických charakteristikám 

tohoto motorického testu.  

V našem případě jsme se zaměřili na kratší interval 

opakování „test–retest“ (po 3dnech), a to z důvodu využití 

v praxi. Drželi jsme se názorů Zvárové (1998a) a Měkoty, K., 

Kováře, R. & Štěpničky, J. (1988) z nichž volně uvádíme, že pro 

použití při přijímacím řízení jsou pro uživatele testu, 

požadujícího oporu pro interpretaci jednorázového vyšetření, 

důležitější údaje o stabilitě, zahrnující náhodná kolísání 

testového skóru ze dne na den. Při retestech prováděných po 

delších časových úsecích se badatel vystavuje poměrně většímu 

riziku ovlivnění testových výsledků různými faktory jako je  

např. změna výkonnosti, možnost zapracování se, apod. 

S časovým odstupem lze za slabinu studie považovat, že 

nedošlo i k otestování dalších aspektů reliability, jako např. 

koeficientu ekvivalence, rekvl a dalších, jak uvádí např. Měkota 

& Blahuš (1983) či Hendl (2004). 

K praktickému využití by se dále nabízelo zjistit predikční 

validitu testu. V projektu naší studie jsme si tuto myšlenku 

položili také, avšak její řešení není v současnosti možné. TPZ 

je do přijímací řízení zařazen za účelem predikce úspěšnosti 

v předmětu Přežití. Ve skutečnosti neexistuje test a hodnotící 

škála určujících praktickou úspěšnost v tomto předmětu. Z tohoto 

důvodu jsme nemohli zjistit prediktory a dané testování 

uskutečnit. V návaznosti na statě Hendla (2004) se v našem 

případě jedná o nedostatečný počet studentů, jež by mohli 
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absolvovat test, aby byla zajištěna statistická významnost 

výsledku. 

Sílu studie vidíme ve výběru testovaných jedinců. Jednalo 

se o vojenské i civilní školství. 

6.1  OSTATNÍ SPECIFIKA PRÁCE 

Výsledný počet skutečně otestovaných činil 125 jedinců. 

Dané třídy vybrané k testování však „papírově“ obsahovaly ještě 

o cca 85 studentů více. S testováním v armádním prostředí nebyl 

s ochotou ani s docházkou žáků výraznější problém. Na civilních 

školách byla situace opačná. Problémy se hromadně vyskytovaly 

hlavně při opakování testu (retestu). Vědělo se, kdy testování 

bude a tak řada žáků buď nepřišla, nebo byla vybavena 

omluvenkami. Vše uvedené vypovídá o velmi vysoké náročnosti 

testu, která byla hlavně dívkami téměř neustále podrobována 

kritice.  
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77   ZZÁÁVVĚĚRRYY  

Cílem práce byla částečná standardizace testu přenášení 

zátěže. Za významné považujeme vyčíslení koeficientu stability, 

zjištěného metodou test-retest, jehož hodnotu rstab = 0,975 

považujeme za přijatelnou. Jedná se o hodnotu celého testového 

souboru. Koeficienty stability byly vyčísleny i zvlášť pro 

jednotlivé soubory (školy). Hodnoty přehledně uvádí následující 

tabulka: 

Testový soubor Koeficient stability rstab

Sportovní gymnázium Pardubice 0,959 

Gymnázium Postupická 0,968 

Univerzita obrany Brno 0,968 

Celkem chlapci 0,837 

Celkem dívky 0,901 

 Uvedené hodnoty vyjadřují vysokou stálost dosažených 

testových výsledků v čase. Jsme si vědomi, že podle hodnoty 

koeficientu stability není možné rozhodnout o věcné významnosti 

motorického testu. K přijetí tohoto závěru bychom potřebovali 

zjistit další hodnoty, jednou z nichž je např. kritický rozdíl. 

Porovnáním výsledků, jak mezi jednotlivými školami, tak 

mezi civilním a vojenským školstvím, jsme dospěli k následujícím 

zjištěním. Nejvyšší výkon byl zaznamenán u žáků Gymnázia 

Postupická, poté žáků Sportovního gymnázia Pardubice a nejhorší 
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výkon podali studenti reprezentující vojenské školství 

z Univerzity obrany Brno. 

Tato práce může být použita jako podklad pro další studie 

zaměřené na problematiku standardizace motorického testu 

přenášení zátěže. 
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8.2  SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

SAC – skokansko-akrobatické cvičení 
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TPZ – test přenášení zátěže 

VO UK FTVS – Vojenský obor Fakulty tělesné výchovy a 

sportu Univerzity Karlovy v Praze 

ZTP – základní tělesná příprava 
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9.1  POPIS TESTU PŘENÁŠENÍ ZÁTĚŽE 

A. TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
Test se provádí v tělocvičně. Trať o délce 40 metrů se překonává 
celkem šestkrát střídavě ve směru tam i zpět (240 m). 
 
Překážky jsou umístěny v ose dráhy v pořadí:  
 
1. Kužel umístěný na středu startovní/cílové čáry  
2. Tři spodní díly švédské bedny napříč osy dráhy  
3. Švédská lavička v ose dráhy  
4. Švédská bedna napříč osy dráhy  
5. Tělocvičný kůň našíř bez madel (výška 120 cm)  
6. Kužel umístěný na konci 40 m úseku  
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Obrázek 33 Trasa testu přenášení zátěže
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B. ZPŮSOB PROVEDENÍ1  
 
Základní postavení (poloha polovysokého startu před startovní 
čarou) se zaujímá na povel: „PŘIPRAVTE SE!“.  

Na povel „VPŘED!“ uchazeč běží ke švédské bedně (2→), vytáhne v 

ní umístěnou zátěž (I.)1, obíhá ji a běží ke švédské lavičce; po 

přeběhnutí švédské lavičky (3→) pokračuje směrem ke švédské 

bedně (4→); libovolně ji překonává a běží k tělocvičnému koni 

našíř (5→); po podlezení tělocvičného koně našíř běží ke kuželu 

(6→). Po oběhnutí kuželu se vrací 37 metrů zpět směrem ke 

švédské bedně (1←); zátěž umístí dovnitř švédské bedny, obíhá ji 

a běží ke kuželu (1←). Po oběhnutí kuželu opakuje výše popsanou 

trať ještě dvakrát, postupně se zátěžemi II. a III. 

 
C. CHARAKTERISTIKA ZÁTĚŽE 
 

Druh zátěže kg Způsob 
nesení Upřesňující podmínky 

I. Batoh 15 Na zádech 

Při překonávání překážky 
5→ (kůň našíř) je možné 
sundat zátěž ze zad za 
podmínky dodržení její 
vzdálenosti do jednoho 
metru od uchazeče, přičemž 
je povoleno zátěž vždy 
pouze pokládat a posouvat. 

II. 

2x 
plastový 
kanystr 

2x5 V rukou 

III. Lodní vak 15 Libovolným 
způsobem 

Při překonávání překážky 
4→ (švédská bedna) uchazeč 
musí položit zátěž na 
překážku, podmínka 
dodržení její vzdálenosti 
do jednoho metru od 
uchazeče se nemění, 
přičemž je povoleno zátěž 
vždy pouze pokládat a 
posouvat. 

                       

1 Čísla v závorkách uvedená v textu označují jednotlivé překážky podle obr. 1 
(Trasa testu „Přenášení zátěže“), šipky u čísel označují směr pohybu. Římské 
číslice označují zátěž podle tab. 2 (Charakteristika zátěže).  Při vytahování 
zátěže nesmí uchazeč vstoupit chodidlem do vnitřního prostoru švédské bedny! 
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Obrázek 2 – uvedeny čistě hmotnosti zátěže, hmotnost samotného 
batohu, kanystrů, ani lodního vaku neuvažujeme. 

Test se považuje za splněný, pokud uchazeč překoná všechny 

překážky předepsaným způsobem ve stanoveném pořadí v obou 

směrech a dosáhne výkonu alespoň na úrovni standardu.  

 
D. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

V průběhu testu může být uchazeč zastaven rozhodčím 
signálem „STOP!“ z důvodu ne-správného provedení kterékoliv 
části testu. V takovém případě se vrací zpět na začátek 
nesprávně provedeného úseku a absolvuje ho znovu. 

 
Před zahájením testování bude uchazečům předvedena názorná 
ukázka správného provedení cvičení podle výše popsané 
standardizace. 
Ústroj: sportovní, sálová obuv s protiskluzovou podrážkou. 
Uchazeči se rozlišují přidělenými startovními čísly na prsou a 
zádech. 
 
E. POMŮCKY 
 
2x kužel, 2x švédská bedna, švédská lavička, tělocvičný kůň na 
šíř, pásmo, stopky, záznamové archy, psací potřeby, batoh, 2x 
plastový kanystr o objemu 5litrů, lodní vak, zátěž – PET lahve 
naplněné vodou (např. Batoh o hmotnosti 15kg obsahuje 10ks plně 
naplněných 1,5litrových PET lahví, apod. – celkem je zapotřebí 
20ks á1,5l PET lahví, či jejich ekvivalent). 
 
F. HODNOCENÍ 
 

Měří se čas s přesností na 1 s. Dosažený čas je hodnocen 

bodově podle tabulek.  

 
 
 
 
 
Standard je čas nutný dosáhnout, aby bylo možné pokračovat 
v přijímacím řízení, byť se ziskem 0 bodů. Při nesplnění tohoto 
limitu je s uchazečem přijímací řízení ukončeno. 
 

Nesprávná manipulace se zátěží (viz tab. 1).  

Nejčastější chyby: 

Standard  1 bod  100 bodů  
1:50 min  1:40 min  1:10 min  



 

V případě libovolného překonávání překážek nedojde k jejich 

úplnému překonání.  

Doporučení: 

Před testem provést důkladné rozcvičení. 
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