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Anotace 

  Tato diplomová práce se zabývá měřením tělesné zdatnosti žáků 2. stupně základní 

školy v Hradci Králové. V teoretické části práce seznamuje čtenáře s pojetím pohybové 

aktivity v rámci zdravého životního stylu. V praktické části se práce zaměřuje na měření a 

následnou statistickou analýzu výsledků žáků vybrané školy. Cílem práce bylo zjišťování 

vlivu věku a pohlaví na tělesné zdatnosti u dětí staršího školního věku. Tato práce má za cíl 

změřit, analyzovat a porovnat výsledky vybraných cviků z testové baterie Eurofittest. 

Autorovi se podařilo nasbírat data od 271 žáků. 

  Ze stanovených cílů vyplynuly úkoly: tvorba výzkumného souboru, volba 

výzkumných metod a technik a jejich aplikace, sběr dat a jejich zpracování, vyhodnocení 

získaných dat a tvorba závěrů a nakonec zpracování diplomové práce. 

  V diplomové práci byl uplatněn empirickokvantitativní přístup. Pro výzkum byla 

využita statistická analýza. Ke statistické analýze bylo konkrétně využito Spearmanovy 

statistiky v případě zjišťování závislosti ordinálních proměnných, dále Pearsonovo Ρ (rho) 

v případě intervalových proměnných. U nominálních proměnných bylo využito ttestu a byly 

srovnány skupiny na základě průměrů. Pomocí deskriptivní statistické metody jsou využity 

ukazatele: průměrné hodnoty, statistiky centrálních tendencí, průměr, medián a modus. Ke 

statistické analýze byl použit SPSS software. 

  Autor této práce došel k výsledkům, že z vybraných motorických testů nemá věk vliv 

na statickou rovnováhu a kloubní flexibilitu trupu probandů. U zbylých prováděných testů 

dosahovali žáci z vyšších ročníků statisticky významně lepších výsledků. 

  Při porovnání hraničních skupin, tedy žáků 6. a 9. ročníků, došel autor k závěrům, že 

nebyl významný rozdíl pouze ve výkonech testů statické rovnováhy. 

  Z porovnání výsledků podle pohlaví žáků vyšlo najevo, že nejsou významné rozdíly 

ve výkonech dívek a chlapců v testu statické rovnováhy,  frekvenční rychlosti horní 

končetiny a ani u svalové vytrvalosti břišního svalstva.  Dívky však dosahovaly  lepších 

výsledků v testu kloubní flexibility. Chlapci naopak dosahovali statisticky významně lepších 

výsledků v testech výbušné síly dolních končetin, statické síly horních končetin, běžecké 

rychlosti se změnami směru a také v testu běžecké aerobní vytrvalosti. 



 

 

  Závěry práce ukazují, že tělesná zdatnost žáků druhého stupně vybrané základní 

školy, je v mnoha případech výrazně ovlivněna věkem a pohlavím. 

   



 

 

Annotation 

  This diploma thesis deals with the measuring of physical abilities of students of the 

elementary school in Hradec Králové. The theoretical part of the thesis introduces the reader 

to the concept of physical activity in a healthy lifestyle. In the practical part, the work focuses 

on  the  measurement  and  subsequent  statistical  analysis  of  the  results  of  students  in  one 

selected  school.  The  aim  of  the  work  was  to  determine  the  effect  of  age  and  gender  on 

physical fitness of older school age children. During the elaboration of this work, I aimed to 

measure,  analyze  and  compare  the  results  of  selected  exercises  from  the  Eurofittest  test 

battery. The author managed to collect data from 271 pupils. 

  The set goals resulted in the following tasks: the creation of a research set, the choice 

of research methods and techniques and their applications, data collection and processing, 

evaluation of the obtained data and the creation of conclusions and finally the elaboration of 

a diploma thesis. 

  An  empirical  quantitative  approach  was  applied  in  the  diploma  thesis.  Statistical 

analysis  was  used  for  the  research.  Spearman's  statistics  in  the  case  of  determining  the 

dependence of ordinal variables, and Pearson's Ρ (rho) in the case of interval variables, were 

specifically used for statistical analysis. Ttest was used for nominal variables and groups 

were compared based on averages. Using the descriptive statistical method, I used indicators: 

average values, statistics of central tendencies, average, median and mode. SPSS software 

was used for statistical analysis. 

  The author of this work came to the results that from selected physical tests, age does 

not  affect  the  static  balance  and  joint  flexibility  of  the  children.  For  the  remaining  tests 

performed, pupils from higher grades achieved statistically significantly better results. 

When  comparing  the  border  groups,  6th  and  9th  grade  pupils,  the  author  came  to  the 

conclusion that there was no significant difference only in the performance of static balance 

tests. 

  A comparison of the results according to the sex of the probands showed that there 

are no significant differences in the performance of girls and boys in the static balance test 

or the frequency of the upper limb speed, or even in the muscular endurance of the abdominal 

muscles. However, the girls performed better on the joint flexibility test. On the contrary, 



 

 

the boys achieved statistically significantly better results in the tests of explosive strength of 

the lower limbs, static strength of the upper limbs, running speed with changes of direction 

and also in the test of running aerobic endurance. 

  The  conclusions  show  that  the  physical  fitness  of  secondgraders  in  a  selected 

primary school is in many cases significantly affected by age and gender. 

Klíčová slova: Eurofittest, Obratnost, Pohybová aktivita, Rychlost, Síla, Tělesná zdatnost, 

Vytrvalost, Zdraví 

Keywords:  Dextirity,  Endurance,    Eurofittest,  Health,  Physical  activity,  Physical  fitness, 
Speed, Strength 

 



 

 

OBSAH 
Úvod ..................................................................................................................................... 11 

1. Teoretická část ................................................................................................................. 13 

1.1 Zdraví ................................................................................................................... 13 

1.1.1 Definice zdraví a nemoci .............................................................................. 13 

1.1.2 Determinanty zdraví ..................................................................................... 16 

1.1.3 Podpora zdraví a prevence ........................................................................... 20 

1.2 Životní styl ........................................................................................................... 24 

1.2.1 Definice životního stylu ............................................................................... 24 

1.2.2 Životní styl současného člověka ................................................................... 27 

1.3 Pohyb.................................................................................................................... 29 

1.3.1 Pohybová aktivita ......................................................................................... 29 

1.3.2 Pohybový aparát ........................................................................................... 33 

1.3.3 Tělesná zdatnost ........................................................................................... 37 

1.3.4 Činnost kosterních svalů .............................................................................. 43 

1.3.5 Pohyblivost kloubů, šlach a vazů ................................................................. 48 

1.3.6 Možnosti ovlivnění pohybové aktivity dětí ve školním prostředí ................ 50 

1.3.7 Význam pohybu ........................................................................................... 53 

1.4 Pohybové schopnosti ............................................................................................ 55 

1.4.1 Základní pohybové schopnosti v dětském věku ........................................... 55 

1.4.2 Obratnost ...................................................................................................... 57 

1.4.3 Rychlost ........................................................................................................ 58 

1.4.4 Síla ................................................................................................................ 62 

1.4.5 Vytrvalostní dovednosti ............................................................................... 64 

1.5 Pohybový systém dítěte........................................................................................ 66 

1.5.1 Dítě a pohyb ................................................................................................. 66 

1.5.2 Starší školní věk ........................................................................................... 69 

1.6 Psychologické faktory sportovní činnosti dítěte .................................................. 75 

1.6.1 Pohybová aktivita pubescentních dětí (1115 let) ........................................ 75 

1.7 Monitorování tělesné zdatnosti ................................................................................ 79 



 

 

1.8 Eurofit ...................................................................................................................... 80 

1.8.1 Statická rovnováha ....................................................................................... 80 

1.8.2 Rychlost ruky ............................................................................................... 80 

1.8.3 Testování flexibility ..................................................................................... 81 

1.8.4 Test výbušné síly dolní části těla .................................................................. 81 

1.8.5 Statická síla dominantní ruky ....................................................................... 81 

1.8.6 Svalová síla a vytrvalost břišních svalů ....................................................... 81 

1.8.7 Test vytrvalosti statické síly ......................................................................... 82 

1.8.8 Běžecká rychlostní schopnost ...................................................................... 82 

1.8.9 Aerobní vytrvalost ........................................................................................ 82 

2. Empirická část .................................................................................................................. 84 

2.1 Definice cíle, výzkumných otázek a hypotéz ........................................................... 84 

2.1.1 Cíle práce ...................................................................................................... 84 

2.1.2 Úkoly práce .................................................................................................. 84 

2.1.3 Výzkumné otázky ......................................................................................... 84 

2.2 Definice proměnných ............................................................................................... 85 

2.3 Metodika .................................................................................................................. 86 

2.3.1 Metody sběru dat .......................................................................................... 87 

2.3.2 Metody a techniky výzkumu ........................................................................ 87 

2.3.3 Organizace výzkumu .................................................................................... 87 

2.3.4 Popis vzorku .......................................................................................................... 88 

2.3.5 Metody analýzy dat ............................................................................................... 89 

3. Analýza dat ...................................................................................................................... 90 

3.1 Analýza četností (analýza 1. řádu) ........................................................................... 90 

3.2 Vliv věku na zdatnost ............................................................................................... 91 

3.2.1 Stoj na jedné noze ......................................................................................... 92 

3.2.2 Tapping ......................................................................................................... 92 

3.2.3 Předklon v sedu ............................................................................................ 92 

3.2.4 Skok z místa snožmo .................................................................................... 93 

3.2.5 Lehsed za 30 s ............................................................................................. 93 



 

 

3.2.6 Výdrž ve shybu ............................................................................................. 94 

3.2.7 Běh 10 x 5 m ................................................................................................ 94 

3.2.8 Leger test ...................................................................................................... 95 

3.3 Porovnání hraničních skupin (6. a 9. ročníků) ......................................................... 96 

3.3.1 Stoj na jedné ................................................................................................. 96 

3.3.2 Tapping ......................................................................................................... 96 

3.3.3 Předklon v sedu ............................................................................................ 97 

3.3.4 Skok z místa snožmo .................................................................................... 98 

3.3.5 Lehsed za 30 s ............................................................................................. 98 

3.3.6 Výdrž ve shybu ............................................................................................. 99 

3.3.7 Běh 10 x 5 m ................................................................................................ 99 

3.3.8 Leger test .................................................................................................... 100 

3.4 Vliv pohlaví na zdatnost ........................................................................................ 101 

3.4.1 Stoj na jedné noze ....................................................................................... 101 

3.4.2 Tapping ....................................................................................................... 101 

3.4.3 Předklon v sedu .......................................................................................... 102 

3.4.4 Skok z místa snožmo .................................................................................. 102 

3.4.5 Sedleh za 30 s ............................................................................................ 103 

3.4.6 Výdrž ve shybu ........................................................................................... 103 

3.4.7 Běh 10 x 5 m .............................................................................................. 104 

3.4.8 Leger test .................................................................................................... 104 

3.5 Diskuze výsledků ................................................................................................... 105 

3.5.1 Vyhodnocení výzkumných otázek a hypotéz ............................................. 106 

4. Závěry ............................................................................................................................ 108 

5. Souhrn ............................................................................................................................ 110 

6. Summary ........................................................................................................................ 111 

7. Seznam použité literatury a dalších zdrojů .................................................................... 112 

8. Seznam příloh ................................................................................................................ 117 

 

 



11 

 

ÚVOD 
  Kdysi dávno byl pro lidi pohyb přirozená činnost, nutná k jejich přežití. Ať už šlo o 

lovení zvěře, pěstování plodin, nebo útěk před predátory. V současnosti se především vlivem 

technického pokroku, automatizace a urbanizace zásadním způsobem snižují požadavky na 

pohyb. Nedostatek pohybu může vést k nežádoucím efektům na fyzické i psychické zdraví 

člověka (nemoci kardiovaskulárního systému, diabetes mellitus, obezita, metabolický 

syndrom, deprese, ...). Společnost je pak nucena hradit léčbu těchto onemocnění, přitom by 

se jim dalo předcházet pravidelnou pohybovou aktivitou. Pohyb by se tedy měl stát součástí 

běžného života každého jedince a celé společnosti. 

  Jelikož se autor od útlého dětství věnuje sportu a pohyb považuje za nedílnou součást 

svého života, rozhodl se věnovat právě tématům souvisejícím s pohybovou aktivitou. Při 

výběru diplomové práce zohlednil skutečnost, že v současnosti pracuje jako učitel tělesné 

výchovy na základní škole. Při hodinách si všímá velkých výkonnostních rozdílů mezi stejně 

starými žáky, které jsou ovlivněny řadou faktorů. Když odhlédne  od přirozeného 

sportovního nadání, jsou tyto rozdíly způsobeny především přístupem dětí ke sportu a 

celkově k aktivnímu životnímu stylu. Ke zdravému životnímu stylu by měly být všichni lidé 

vedeni svými rodiči již od útlého dětství, což naneštěstí není v současné době pravidlem. 

  Důležitost zvýšené péče o vlastní zdraví je v současné době více aktuální především 

z důvodu COVID19 krize. Kvůli vládních nařízení byly vyučovací hodiny tělesné výchovy 

na dlouho prakticky zrušeny a veškeré sportovní zařízení byly dlouhodobě uzavřeny. 

  Navzdory tomu, že se veškerá literatura se zaměřením na zdraví shoduje v závěrech, 

že pohybová aktivita a racionální stravování se zásadním způsobem odráží na vzhledu a 

zdraví lidí, tak spousta rodičů stále dostatečně nevede své děti k pravidelné pohybové 

aktivitě a rozumně volené stravě. 

  Práce se zabývá otázkami, co je obsahem tělesné zdatnosti, zda má věk vliv na 

výkonnost u dětí staršího školního věku, zda dosahují žáci z 9. ročníků významně lepších 

výsledků než žáci z 6. ročníků a také zda je výkonnost chlapců významně rozdílná od 

výkonnosti dívek. 
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  V teoretické části práce využívá poznatků z literatury, zabývající se zdravým 

životním stylem, fyziologií, pohybovou aktivitou, měřením motorických schopností a 

zvláštnostmi u dětí staršího školního věku. 

  Cílem práce je zjištění výkonu žáků u vybraných cviků z testové baterie EUROFIT, 

zjištění vlivu věku na tělesnou zdatnost u jednotlivých testových cviků a porovnání 

získaných dat na základě věku a pohlaví žáků za pomoci statistické analýzy.  

  Práce nejprve v teoretické části seznamuje čtenáře s pojmy zdraví, životní styl, pohyb 

a  s ním související faktory  jako pohybová aktivita,  pohybový aparát, tělesná zdatnost, 

činnost svalů, kloubů a šlach. Zabývá se dále možnostmi ovlivnění pohybové aktivity dětí 

ve školním prostředí, významem pohybu, pohybovými schopnostmi v dětském věku jako 

jsou obratnost, rychlost, síla a vytrvalost. Následně se věnuje zvláštnostem staršího školního 

věku. V závěru teoretické části se práce zabývá monitorováním tělesné zdatnosti a 

seznamuje čtenáře s vybranými cviky testové baterie Eurofittest. 

  Empirická část práce nejprve definuje cíle, výzkumné otázky, dále definuje použité 

proměnné, popisuje metodiku sběru dat, techniky výzkumu, ale také popisuje organizaci 

výzkumu a vzorek. 

  V třetí části práce dochází ke statistické analýze získaných dat, kde  se  postupně 

zjišťuje vliv věku na výkon žáků staršího školního věku, porovnávají se výsledky 6. a 9. 

ročníků, a nakonec se porovnávají výsledky dívek a chlapců.   
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1. TEORETICKÁ ČÁST 
  V teoretické části se práce věnuje zdraví, jeho definicím, determinantům zdraví  a 

jeho podpoře. Dále se práce zabývá životním stylem, pohybem, pohybovými schopnostmi, 

pojednává o pohybovém systému dítěte, psychologických faktorech sportovní činnosti 

dítěte, ale také monitorování tělesné zdatnosti, kde čtenáře blíže seznamuje s testovou baterií 

Eurofittest. 

1.1 ZDRAVÍ 

Tato kapitola se věnuje definici zdraví, jeho determinantům a nakonec podpoře 

zdraví a jeho prevenci. 

1.1.1 DEFINICE ZDRAVÍ A NEMOCI 

Zdraví patří k nejvýznamnějším hodnotám života každého člověka. Zdraví není 

cílem života, ale představuje jednu z podmínek smysluplného života. Někdejší generální 

ředitel Světové zdravotnické organizace, Halfdan Mahler, řekl o hodnotě zdraví toto: 

„Zdraví není všechno,  ale všechno ostatní bez zdraví není ničím.“  (Halfdan  Mahler)  in 

(Machová et al., 2015). 

Zdraví má zejména hodnotu individuální pro každého z nás. Současně má 

však i hodnotu společenskou, neboť je zdrojem pro hospodářský a sociální rozvoj 

společnosti. Člověk se o své zdraví stará v prvé řadě sám. Zdravotní stav  je ale také 

výsledkem mnoha vztahů a interakcí člověka s širší lidskou společností. Proto péče a starost 

o zdraví připadá také společnosti (Machová et al., 2015). 

Světová zdravotnická organizace v roce 1948 definovala zdraví takto: Zdraví je stav 

úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a nikoli pouze nepřítomnost nemoci nebo vady 

(World Health Organization, 1948). Pojem „zdraví“ má tedy tři odlišné dimenze, které jsou 

vzájemně v těsném propojení. Jedná se o dimenzi tělesného zdraví, duševního a sociálního. 

Definice nevysvětluje, co se myslí pohodou,  jelikož pocit pohody ve vztahu ke zdraví 

prožívá každý subjektivně, je podoba zdraví u každého člověka jedinečná a relativní 

(Machová et al., 2015). 
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I  když k dosažení co nejlepšího zdraví je velmi důležitá prevence, diagnostika, 

terapie i rehabilitace, zdravotnické služby jej samy o sobě nezajistí, a proto jej nelze chápat 

jako kategorii výlučně medicínskou, nýbrž široce humánní (Čevela et al., 2009). 

  Základní podmínkou zdraví je optimální a vyvážené fungování organismu v oblasti 

biologické, psychické i sociální, které umožňuje vyrovnat se s nároky vnitřního i zevního 

prostředí bez narušení životních funkcí. Nemoc je potenciál vlastností organismu, které 

omezují jeho možnost vyrovnat se v průběhu života s určitými nároky vnějšího a vnitřního 

životního prostředí bez porušení životních funkcí. Nemoc je tedy porucha adaptace člověka, 

způsobená nedostatečností nebo selháním adaptivních mechanismů na podněty prostředí. Při 

nemoci se mobilizují regulační mechanismy ve snaze uvést vnitřní prostředí organismu do 

rovnováhy tzv. homeostázy (Machová et al., 2015). 

  Nemoc i zdraví jsou podle zmíněných definic procesy stále se měnícími v závislosti 

na výsledku vzájemného působení mezi měnícími se nároky prostředí a měnícími se 

vrozenými i získanými vlastnostmi organismu (Čevela et al., 2009). 

  Snaha postihnout jednotlivé aspekty zdraví vedla k mnoha dalším definicím. 

Poměrně obsáhlá je tzv. Žáčkova definice: „Zdraví je relativně optimální stav tělesné, 

duševní a sociální pohody při zachování všech životních funkcí, společenských rolí a 

schopnosti organismu přizpůsobit se měnícím se podmínkám prostředí“.  Definice  tedy 

zmiňuje tři základní složky: (a) tělesnou a psychosociální integritu navozující stav optimální 

pohody,  (b) nenarušenost životních funkcí a společenských rolí,  (c) adaptibilitu,  tj. 

přizpůsobivost ve smyslu fyziologické a sociální homeostázy (Holčík, 2018). 

  Zdraví dětí usnadňuje jejich vzdělání a umožňuje rodičům se plně věnovat svému 

zaměstnání. Zdraví lidé mohou úspěšně pracovat. Zdraví a soběstační senioři nevyžadují 

dlouhodobou každodenní péči. Hodnota zdraví však není jen v penězích. Zdravý člověk se 

může více těšit ze všeho, co život přináší. Jednoduše řečeno, hodnota zdraví spočívá v tom, 

že je dobré být zdráv a žít ve zdravé společnosti (Holčík, 2018). 

  Součástí obsahu zdraví je též funkční zdatnost organismu, jeho tělesná i duševní 

způsobilost včetně adekvátní schopnosti navazovat a rozvíjet vztahy k druhým lidem 

(Kebza, 2005). 
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Prožitek osobní pohody (wellbeing) je nesporně jednou z významných složek 

zdraví. Kebza uvádí, že wellbeing je jedním z pojmů i jevů, jejichž primární založení je 

spíše psychologické, avšak zasahují do řady dalších společenskovědních i přírodních oborů 

jako  jsou  filozofie, sociologie, pedagogiky, medicíny a všechny její subdisciplíny. Do 

češtiny se wellbeing překládá jako „životní spokojenost“, „subjektivní komfort“, „pocit 

blaha“ nebo také zjednodušeně jako „štěstí“ či „radost“ (Kebza, 2005). 

Zdraví je také silně ovlivněno dvěma důležitými faktory. Jsou to vulnerabilita a 

resilience. Vulnerabilita představuje zranitelnost, dispozice reagovat funkční poruchou pod 

vlivem stresu. Resilience naopak představuje odolnost či nezdolnost vůči působícím 

stresorům. Obě tyto skupiny působí jako dva protikladně postavené póly kontinua 

zdraví  nemoc (Kebza, 2005). 

K tomu, abychom přispívali k dobrému zdraví, musíme mít v rovnováze všechny 

složky podílející se na zdraví, tedy musíme být v biopsychosociospirituální pohodě 

(Blahutková, Řehulka & Dvořáková, 2005) in (Blahutková, 2013). 

Na zdraví je pohlíženo z různých hledisek a zdraví je pojímáno jako: 

•  zdroj fyzické a psychické síly; 

•  metafyzická síla; 

•  každý člověk má individuální zdroj zdraví (salutogeneze); 

•  schopnost adaptace organismu; 

•  schopnost dobrého fungování (být fit); 

•  zboží; 

•  ideál života a jeho smyslu (Blahutková, 2013) 

  Payne (2002) popisuje zdraví jako normu  (někdy používá termín dobro), která  se 

týká oblasti  léčby, léčení, nemocí a chorob a jejich předcházení. Tento pohled je více 

lékařský, zahrnuje v sobě obecný pojem dobra a částečně  je vnímán  jako jistá spojitost s 

pojmem zdraví (Blahutková, 2013). 
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1.1.2 DETERMINANTY ZDRAVÍ 

  Zdraví člověka je složitě podmíněno kladným i záporným působením nejrůznějších 

faktorů. V konečném důsledku může být jejich působení pozitivní, zdraví chránící a 

posilující, nebo negativní, zdraví oslabující či vyvolávající nemoc. 

  Tyto faktory se nazývají determinanty zdraví. Některé patří do výbavy osobnosti 

jedince (dědičné nebo získané výchovou), jiné jsou součástí jeho životního prostředí 

(přírodního nebo společenského). 

  Determinanty zdraví se dělí na vnitřní a zevní. Determinanty vnitřní jsou dědičné 

faktory. Dědičnou (genetickou)  výbavu získává každý jedinec již na začátku svého 

ontogenetického vývoje od obou rodičů při splynutí jejich pohlavních buněk. Do tohoto 

genetického základu se promítají vlivy přírodního a společenského prostředí i určitý způsob 

života. 

  Zevní faktory, které mají vliv na zdraví, se člení do tří základních skupin: 

•  životní styl; 

•  kvalita životního a pracovního prostředí; 

•  zdravotnické služby (jejich úroveň a kvalita zdravotní péče). 

Vzájemné vztahy mezi zevními a vnitřními determinantami zdraví je možné vyjádřit 

schématem, které zároveň ukazuje, jak velký relativní vliv mají. Schéma ukazuje, že zdraví 

záleží více na determinantách z oblasti životního stylu, životního prostředí a genetického 

základu, než na samotných zdravotnických službách (Machová et al., 2015). 
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Podle kanadské teorie tzv. zdravotního pole z roku 1976 se na formování zdraví 

podílí čtyři základní činitelé: zdravotnické služby (1015%), biologické danosti (1015%), 

životní prostředí (1520%) a životní styl (5060%) (Marková, 2012). 

Hlavní determinanty působící negativně na zdraví v celosvětovém měřítku 21. století 

(dle Dolla, USA) jsou znečišťování ovzduší s následným oteplováním zemské atmosféry, 

neregulovaný růst lidské populace a chudoba (Čevela et al., 2009). 

  Hodnota zdraví je pro jednotlivce základní biologickou potřebou nezbytnou pro 

úspěšné plnění společenských rolí a osobní pohodu. 

•  Zdraví by mělo být prioritní individuální   osobní hodnotou jako předpoklad pro 

dobrou kvalitu života, plnění sociálních rolí a seberealizaci. 

•  Zdraví představuje hodnotu společenskou a  socioekonomickou,  kdy  existence 

společnosti a její další rozvoj je závislý na dobrém zdravotním stavu populace. 

Nemoci, poruchy zdraví a jejich  následky působí značné ekonomické a sociální 

ztráty s celospolečenskými důsledky (Čevela et al., 2009). 

   

Obr. 1: Vzájemné vztahy mezi zdravím a determinantami zdraví (Machová et al., 2015) 
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  Determinanty zdraví lze definovat jako osobní, společenské, ekonomické faktory a 

faktory životního prostředí, které ve vzájemné interakci významným způsobem ovlivňují 

zdravotní stav jedince nebo společnosti (Baer et al., 2011;  Rosen,  &  Imperato,  2015)  in 

(Dosedlová, 2015). 

  Světová zdravotnická organizace (World Health Organization, 2016, n.p.) uvádí jako 

základní determinanty zdraví následující tři kategorie vlivů: 

1  socioekonomické podmínky; 

2  tělesné podmínky; 

3  osobnostní charakteristiky a chování (Dosedlová, 2015). 

  Některé ze základních determinant zdraví jsou nezměnitelné (např. věk), jiné sice 

neměnné nejsou, ale jejich ovlivnitelnost aktivním přičiněním jedince je na nízké úrovni 

(sociální status, pracovní podmínky aj.). Další determinanty zdraví se pak mohou v průběhu 

života za přispění vlastního úsilí měnit, jako například vykazované chování související se 

zdravím, jež se odvíjí od životního stylu každého jedince (Dosedlová, 2015). 

  Mezi základní determinanty ovlivňující zdraví patří: 

•  životní styl (způsob života, životní úroveň, sociální faktory, nezaměstnanost, 

charakter práce, stres, úroveň vzdělání, způsob stravování, pohybová aktivita, abúzus 

nelegálních drog, abúzus legálních drog: tabáku, alkoholu, léků); 

•  hygiena, postoj k vlastnímu zdraví a péče o něj; 

•  zdravotnické služby a jejich kvalita (rozvoj medicíny a lékařské techniky, zdravotní 

politika, dostupnost zdravotní péče, zdravotnický systém, úroveň zdravotnictví, 

organizace financování a řízení zdravotnictví); 

•  faktory životního prostředí (ovzduší, kvalita vody a potravin, klimatické podmínky, 

záření, hluk, chemické látky, biologické infekční faktory); 

•  genetické faktory (vrozené vady, dispozice ke vzniku nemoci, úroveň intelektových 

schopností, rozdíly ve zdraví mužů a žen) (Hamplová, 2019). 
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  Sociální determinanty zdraví jsou podmínky, do nichž se lidé rodí a v nichž vyrůstají, 

žijí, pracují a stárnou. Takové okolnosti ovlivňují jak možnosti a schopnosti jedinců chránit 

si a zachovat zdraví, tak i riziko onemocnění a naději na zvládnutí nemoci. Mají vliv i na 

využívání systému zdravotní péče a předznamenávají kvalitu i délku života (Holčík, 2018). 

  Jakkoli je nesporné, že je žádoucí investovat do dalšího rozvoje zdravotnických 

služeb, zlepšovat jejich dostupnost i kvalitu. Současně je nepochybné, že zdraví vzniká a 

rozvíjí se v rodinách, školách a na pracovištích a že je v zásadní míře podmíněno sociálně 

ekonomickou a kulturní situací lidí (Holčík, 2011). 

  Determinanty zdraví bývají v některých učebnicích rozdělovány na fyzikální (hluk, 

teplota, záření,), chemické (oxidy síry, dusíku), biologické (viry a bakterie) a sociální (výše 

platu, kvalita bydlení). Při bližším zkoumání je zřejmé, že většina determinantů zdraví má 

sociální povahu. Např. pokud je v bytě zima nebo nesnesitelné horko, ovzduší je znečištěné 

a strava je kontaminovaná, pak jde o výrazné sociální okolnosti života lidí (Holčík, 2011). 

Marmot a Wilkinson zmiňují deset základních determinantů zdraví: 

1  zdraví souvisí se sociálním gradientem; 

2  stres poškozuje zdraví; 

3  zdravotní a sociální podmínky v dětství ovlivňují další zdravotní osud jedince; 

4  chudoba a sociální izolace zkracuje život; 

5  problémy na pracovišti a v rodině zvyšují riziko nemocí; 

6  jistota zaměstnání zlepšuje zdraví, nezaměstnanost je příčinou nemocí a předčasných 

úmrtí; 

7  sociální opora a sociální kontakty zlepšují zdraví; 

8  spotřeba alkoholu, cigaret a drog je ovlivňována sociálním prostředím; 

9  zdravé potraviny jsou politickým problémem; 

10  zdravá doprava, to je chůze, jízda na kole a dobrá veřejná doprava (Wilkinson, 

Marmot, 2005). 
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1.1.3 PODPORA ZDRAVÍ A PREVENCE 

   Zdraví je pro lidi jedna z předních hodnot. Zdraví je nutné podporovat a věnovat se 

prevenci nemocí.  Každý by tak měl usilovat svou tělesnou, duševní a sociální pohodu  a 

zvyšovat svou odolnost vůči nemoci. 

  V podpoře zdraví hrají roli zdravotní služby, avšak větší činitelé v péči o zdraví jsou 

samotní lidé. Je to dáno zvoleným způsobem života, ochotou podílet se na veřejném zdraví 

a v neposlední řadě socioekonomickým postavením a podmínkami jedince. Tento přístup se 

nazývá podpora zdraví 

  Podpora zdraví je realizována účastí občanů, organizací, skupin a komunit. Každý 

může podporovat své zdraví přijetím zdravého životního stylu a péčí o prostředí, ve kterém 

žije. Společenská podpora zdraví se uplatňuje: 

•  vytvářením podmínek pro realizaci zdravého životního stylu jednotlivců; 

•  ochranou a tvorbou zdravého životního prostředí, péčí o dobrou životní úroveň, o 

vytváření pracovních příležitostí a dobrých pracovních podmínek, o vytváření 

příležitostí pro sportovní a rekreační aktivity a podporou vzdělávání a šíření 

informací majících vztah ke zdraví. 

Podpora zdraví se  tedy  týká  činností  výchovných,  ekonomických,  politických  a 

technologických, pro které je  cílem chránit zdraví, prodloužit aktivní život a zabezpečit 

zdravý vývoj nových generací. 

  Nepostradatelnou roli v podpoře zdraví hrají matky rodin. Tím, že pečují o dítě, učí 

ho hygienickým návykům, živí ho a utváří vztah ke zdraví. Tím vším fakticky rozhoduje o 

úrovni zdraví rodiny.  Proto  velmi záleží na její vzdělanosti a hodnotové orientaci 

(Machová et al., 2015). 
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Podpora zdraví vychází podle autorů z pěti základních principů: 

1  Zaměřuje se na celou populaci a na podmínky její existence více než na vymezené 

populační skupiny vystavené vyššímu riziku určitého onemocnění. 

2  Věnuje se zejména takovým opatřením, která postihují determinanty zdraví i nemocí. 

3  Využívá sice různé, ale především doplňkové metody a postupu vedoucí ke 

spolupráci. 

4  Usiluje o účast a konkrétní podíl veřejnosti. 

5  Podporuje důležitou roli zdravotnických pracovníků v dalším rozvoji a plném 

uplatnění podpory zdraví (Čevela et al., 2009). 

Podpora zdraví souvisí s prevencí. Prevence znamená snahu předcházet nemocem. 

Může být zaměřena na jedince, nebo celou společnost. Rozdíl podpory zdraví a prevence 

nemocí je dán tím, že podpora zdraví není koncipována jako činnost proti nemocem, ale jako 

činnost pro zdraví. Je tedy obecnější zahrnuje pod sebe výchovu ke zdraví, prevenci a tvorbu 

příznivého prostředí (Machová et al., 2015). 

  Obvykle se prevence dělí podle času. Prevence se tak dělí na primární, sekundární a 

terciální. Primární prevence je součástí podpory zdraví, sekundární a terciární prevence jsou 

záležitostí spíše medicínskou. 

•  Primární prevence  se užívá, dokud nemoc ještě nevznikla.  Primární prevence 

zahrnuje aktivity spojené s posilováním zdraví jako je pravidelné cvičení, vyvážený 

jídelníček a potlačení rizikových faktorů jako je kouření, nadměrná konzumace 

alkoholu, nedodržování hygienických návyků a podobně.  Jejím cílem je zabránit 

vzniku nemoci.  

•  Sekundární prevence spočívá ve včasné diagnostice nemoci a účinné léčby Zabraňuje 

komplikacím a nežádoucímu průběhu vzniklé nemoci. Do sekundární prevence patří 

preventivní prohlídky, jejichž smyslem je zjistit rané stádium nemoci v jejím počátku 

(např. zubní prohlídky, gynekologické prohlídky žen, mamografie,). 

•  Terciární prevence je zaměřena na prevenci následků nemocí, handicapů, dysfunkcí 

a vad, které by vedly k invaliditě a k imobilitě pacienta (protézy a kloubní náhrady). 

Terciální prevence zahrnuje  zejména rehabilitace (léčebnou, pracovní, speciálně 
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pedagogickou, sociální). Cílem terciální prevence je udržení kvality života, snížení 

míry a následků nemoci s jejich pracovními i sociálními důsledky. (Machová et al., 

2015). 

Další způsob dělení prevence je dán tím, kdo ji poskytuje. Mohou to být prevence 

zdravotnická, společenská nebo osobní. Výchova ke zdraví si dává za úkol změnit lidské 

chování tak, uznávali podporu zdraví a prevenci  důsledněji v tom, že budou dbát a 

podrobovat se dobře mířeným preventivním opatřením, namísto, aby se později museli 

podrobit nepříjemnému léčení. Mnoho lidí v naší společnosti necítí potřebu konzultovat své 

zdraví s lékařem, dokud jejich zdraví v nějakém ohledu neselže. (Machová et al., 2015) 

  Preventivní programy zaměřené na boj s nadváhou a obezitou u dětí by měly být 

zaměřeny především na zvyšování úrovně pohybové aktivity a zlepšení  stravovacích 

zvyklostí, a to jak v rodině, tak ve školním prostředí (Kalman, 2010) 

Významnou dimenzí komplexu wellbeing je též tělesná zdatnost (wellness či 

fitness). Zpracován je zejména vliv pohybové aktivity na osobní pohodu či její komponenty: 

pohybová aktivita má krátkodobý i dlouhodobý příznivý účinek na psychickou pohodu, 

zejména příznivě ovlivňuje sebeúctu, úzkost, depresi, tenzi a percepci stresu. Platí 

to u zdravých i nemocných osob, u dospělé i adolescentní populace (Kebza, 2005). 

Zdravý způsob života zahrnuje pravidelný denní režim s dodržováním zásad zdravé 

životosprávy, tedy s dostatkem odpočinku a spánku, zdravým a pravidelným stravováním, 

dostatkem pohybové aktivity, dodržováním zásad osobní hygieny, ochranou před infekčními 

chorobami, úrazy, absencí užívání návykových látek a psychickou pohodou zejména v 

mezilidských vztazích (Hamplová, 2019). 

Je žádoucí vést širokou občanskou veřejnost k poznání, že zdraví není samozřejmost 

a že je užitečné se o zdraví starat. To, co lidé dělají pro své zdraví, dělají pro sebe. I když 

nás média občas ohromují úspěchy současné medicíny, je vhodné připomínat, že mnohé 

závažné chronické nemoci, ke kterým dochází v důsledku nezdravého životního stylu, 

medicínská terapie nedovede v plném rozsahu zvládnout. Účinnost medicínských 

technologií může být významně zvýšena, pokud se podaří v potřebném rozsahu rozvíjet 

zdravotní výchovu, zdravotní gramotnost, podporu zdraví a prevenci (Holčík, 2018). 
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Prevencí se obvykle rozumí činnost, která má zabránit něčemu nežádoucímu, 

špatnému, zlému. V oblasti péče o zdraví je to obvykle nemoc, její komplikace a smrt. Ve 

zdravotnické praxi se prevencí obvykle rozumí zabránění vzniku nemoci. V širším slova 

smyslu je prevence předcházení vzniku, rozvoji, komplikacím, nepříznivým následkům 

nemoci a předčasnému úmrtí. Jde o činnosti, které se uplatňují jak při plném zdraví, tak ve 

všech dalších stádiích nemoci. Širokou oblast prevence je možné podle typu aktivit rozdělit 

do mnoha částí podle doby, kdy je realizována, kdo ji vykonává, komu je určena a jaká 

metoda byla použita (Holčík, 2011). 

Základům zdravé výživy se dítě učí v rodině. Rodiče jsou vzorem, který dítě bude 

více či méně v dospělosti kopírovat. Znamená to, že by rodiče neměli dítěti říkat:„ Jez to či 

ono, protože to je zdravé.“ Dítě si připadá zdravé až dost a nechápe, že by mohlo být ještě 

zdravější. Účinná je jen každodenní praxe, v níž bez zbytečných řečí dítě, ale 

třeba i konzervativnější část rodiny, dostane na talíř to, co požadavkům na správnou výživu 

odpovídá (Kunová, 2004). 

Ve vyspělém světě je patrná tendence ke zdravému životnímu stylu u lidí 

vzdělanějších, zatímco nižší sociální vrstvy inklinují k výběru jen na základě rychlosti a 

ceny. Pokud chceme jíst zdravě, měli bychom se snažit čerpat stále nové a nové informace. 

Vzhledem k tomu, že stolování patří k celkové kulturnosti člověka, je vhodné věnovat 

přípravě pokrmů přiměřenou pozornost (Kunová, 2004). 

Od nástupu průmyslové revoluce, tedy během posledních sto let,  došlo vlivem 

urbanizace a technizace k výraznému snížení objemu i intenzity přirozené pohybové 

aktivity. Velká většina nejen dospělých, ale i dětí v našich podmínkách žije sedavým 

způsobem života (člověk prosedí asi 8 hodin denně). Nedostatek náročnější pohybové 

aktivity při téměř nezměněném přísunu energie znamená nerovnováhu, která vede ke 

zdravotním poruchám nazývaným „civilizační nemoci“. Jsou to  hromadná neinfekční 

onemocnění, jimiž dnes trpí značná část populace (např. obezita, ischemická choroba 

srdeční, diabetes 2. typu). Kompenzovat tuto nevyváženost úpravou životosprávy a 

zařazením cvičení do denního programu se zdá být jediným schůdným řešením vážného 

civilizačního problému. Prvořadý význam pohybové aktivity tkví v primární i sekundární 

zdravotní prevenci (Měkota, 2007). 
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Fyzická aktivita v dětství je prospěšná z hlediska zvyšování sociální interakce a 

pohody a je také důležitá pro zdravý růst, vývoj a udržování energetické rovnováhy 

(Department of Health, 2004). Vzhledem k rostoucí prevalenci obezity u dětí ve Velké 

Británii (Zaninotto et. al., 2006) je podpora fyzické aktivity zásadním způsobem současně 

podporou zdravé hmotnosti v dětství a dospívání. Je dokázáno, že existuje vztah mezi 

fyzickou  aktivitou  a  přírůstkem  hmotnosti u dětí. Jelikož je obezita hlavním rizikovým 

faktorem pro diabetes 2. typu a kardiovaskulární onemocnění, má fyzická aktivita v dětství 

nepřímý účinek na snižování rizika chronických onemocnění v pozdějším věku. Příznivé 

účinky fyzické aktivity na adipozitu, citlivost na inzulín a další rizikové faktory 

kardiovaskulárních chorob jsou patrné již od dětství. Bylo prokázáno, že fyzická aktivita je 

spojena s prospěšnými změnami triglyceridů, krevního tlaku, HDL  cholesterolu, 

inzulinové rezistence a adipozity u dětí před pubertou v mladší pubertě (Brage at al. 2004; 

Ekelund et al. 2006) in (Miles, 2007) 

1.2 ŽIVOTNÍ STYL 

Tato kapitola seznamuje čtenáře s definicí životního stylu a dále se věnuje životnímu 

stylu současného člověka. 

1.2.1 DEFINICE ŽIVOTNÍHO STYLU 

Jak lze vidět na obrázku č.1, tak způsob života a životní styl mají na zdraví vůbec 

největší vliv ze všech faktorů a zahrnují proto zásadní determinanty zdraví. Životní styl je 

podle Machové et. al (2015) dobrovolné chování  v určitých životních situacích, které je 

založené na individuálním výběru z více možností. Je volbou každého, zda zvolí ty 

alternativy, které zdraví posilují a odmítne naopak ty, které zdraví škodí. Životní styl je 

souhra dobrovolného chování (výběrem) a životní situace (možnostmi). 

Člověk se ovšem nerozhoduje zcela svobodně. Jeho volby jsou v souladu s kulturou 

společnosti, tradicemi, rodinnými zvyklostmi, socioekonomickým postavením. Jeho volbu 

dále ovlivňuje temperament, vzdělání, rasa a pohlaví, věk, zaměstnání, příslušnost k rase 

a hodnotová orientace každého člověka. (Machová et al., 2015). 
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Aby se lidé mohli správně rozhodovat, potřebují k tomu dostatečné znalosti o tom, 

co zdraví škodí, ale  především o tom, jak mohou své zdraví posilovat. Je nutné zaměřit 

výchovu ke zdraví a tím s tím spojené ovlivňování hodnot a postojů již u nejmenší dětí v 

rodinách, školkách a školách. Každý by se měl naučit odpovědnosti za vlastní zdraví 

(Machová et al., 2015). 

Z rozboru příčin úmrtnosti a nemocnosti lze odvodit škodlivost některého chování, 

které  může mít za následek poruchu  zdraví. V  případě kardiovaskulárních chorob, které 

zaujímají přední příčky úmrtnosti a nemocnosti ve vyspělých zemí podle autorek vyplývá, 

že zdraví nejvíce poškozuje: 

•  nadměrná konzumace alkoholu; 

•  kouření; 

•  zneužívání drog; 

•  nesprávná výživa; 

•  nadměrná psychická zátěž; 

•  nízká pohybová aktivita; 

•  rizikové sexuální chování. 

  Tyto  faktory  obvykle  nepůsobí izolovaně, ale vážou se na jiné faktory životního 

stylu. Proto nelze jednotlivé součásti životního stylu oddělovat. Uplatňování pozitivního 

životního stylu je realizováno komplexním dodržováním vhodných zásad. Je snahou poznání 

o vybraných faktorech šířit a příznivě ovlivnit. (Machová et al., 2015). 

  Vědecké poznatky medicíny prokázaly, že nemoci, zvláště chronické,  jsou 

způsobeny více faktory (teorie multikauzality) a lze jim účinně předcházet. V případě celé 

řady infekčních onemocnění zejména očkováním, ale například také jednoduchým 

opatřením, jako je mytí rukou, sloužící jako prevence infekční hepatitidy A i dalších nemocí 

včetně chřipky. V případě kardiovaskulárních, nádorových a metabolických chorob zdravým 

životním stylem. Odborníky byla zpracována konkrétní doporučení týkající se výživy, 

fyzické aktivity, kouření a pití alkoholu, což mělo dramatický vliv na změnu chování 

(behaviorální faktory) a postupné zlepšování zdraví populace ve většině vyspělých 
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evropských zemí. Začal být kladen důraz na zdravý životní styl jako hlavní determinantu 

zdraví. Další vědecké důkazy přinesly poznání, že existují silné vazby mezi životním stylem 

a socioekonomickým statusem a do popředí se tak dostala problematika sociálních 

determinantů zdraví. Kulturní, sociální a etnické populační skupiny se liší v tom, k čemu ve 

vztahu ke zdraví přikládají význam, a toto myšlení se odráží i v jejich životním stylu 

(Hamplová, 2019). 

  Pozornost věnovaná problémům metabolismu a životního stylu může výrazně 

zpomalit degeneraci funkcí ledvin, jater i kardiovaskulárního systému. Zdravým životním 

stylem současně lze předcházet metabolickému syndromu, který mívá za následek vážné 

poškození orgánů. Strategie zavádění a podpory zdravého životního stylu v naší populaci by 

se proto měla stát prioritou (Francisco, Fresnedo, Palomar, Piñera, Arias, 2005) 

  Autoři Rychtecký a Tilinger uvádějí, že výsledky Eurobarometru Sport and physical 

activity (2013) dokumentují, že sport napomáhá k tělesné a duševní pohodě, má výchovnou 

roli a funkci, přispívá a upevňuje klíčové sociální hodnoty (Rychtecký a Tilinger, 2017). 
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1.2.2 ŽIVOTNÍ STYL SOUČASNÉHO ČLOVĚKA 

V dnešní době se všeobecně přiznává u velké části populace nedostatek pohybu 

(hypokinéza) se současným nekompenzovaným nadměrným udržováním statických poloh 

(sezení ve škole, u televize, stání v tramvaji). Obrovský pohybový deficit „sedící 

populace“ je negativním důsledkem dnešního životního stylu, který se podílí na řadě tzv. 

Civilizačních onemocnění (hromadných neinfekčních onemocnění) jako je např. obezita, 

diabete mellitus, ischemické choroby srdeční, alergie, u školní mládež především poruchy v 

držení těla, které se v dospělosti projevují degenerativními změnami na páteři (Bursová, 

2005). 

Výskyt nadváhy a obezity v dětském věku má vážné zdravotní důsledky v oblasti 

fyzické (kosterní, svalový, kardiovaskulární systém), psychické i sociální. Nadváhou nebo 

obezitou trpí přibližně pětina chlapců a desetina dívek. Ve všech věkových skupinách 

chlapci ve výskytu nadváhy a obezity výrazně převyšují dívky (Kalman, 2010) 

Machová zmiňuje, že současný způsob života obyvatel vyspělých zemí prochází od 

základu proměnou vlivem rychlého technického pokroku, automatizací a bydlením ve 

výškových domech na městských sídlištích, které jsou typické pro druhou polovinu 20. 

století.  V současnosti většina lidí vede zejména sedavý způsob života, kdy doma sedí u 

televize nebo počítače, místo schodů použije výtah, cestuje v sedě automobilem a v práci 

znovu sedí v kanceláři.  Mizivé procento lidí  vyrazí po práci  na procházku  nebo  se 

proběhnout.  Dokonce  v domácí práce vlivem technologií zbavila člověka pohybu. Dnes 

vyluxuje a vytře podlahu automatický vysavač, nádobí umyje myčka a čistotu prádla se 

postarají pračka se sušičkou. Již se nevídá, že by lidé drhli prádlo na valše a klepali koberce. 

Také se zhoršují mezilidské vztahy. Mnoho jedinců se neustále žene za získáváním nových 

věcí, za úspěchem, mocí a penězi na úkor šťastného života rodiny. Takovýto uspěchaný 

životní styl má za následek vyšší hladinu stresu, nedostatek času na sebe a své blízké, což se 

mnohdy může stát příčinou rozpadu rodiny. (Machová et al., 2015). 

  Člověk se však vyvíjel stejně jako většina dalších živočichů k  tomu,  aby 

obstál v životním prostředí, chránil se před  nebezpečím  a  obstaral  si  potravu.  Pohyb  byl 

k těmto činnostem  základním předpokladem –  potravu  bylo nutné  lovit  nebo ji dobývat 
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náročnou  prací na poli a před nebezpečím prchal. Při tomto stylu života se  lidé často 

potřebovali spoléhat na vzájemnou pomoc druhých, aby přežili. (Machová et al., 2015). 

  Současný životní styl zákonitě vyžaduje i účast mladé generace na sportovních 

aktivitách. Jejich druh se stále zvětšuje a stejně tak stoupá i počet mládeže na nich se 

podílející. Nutno doplnit, že dané informace jsou z publikace vydané v roce 2011. Autor se 

domnívá, že v souvislosti s restrikcemi z důvodu proticovidových opatření bude počet 

cvičících výrazně nižší. Autoři Kučera a kolektiv tedy uvádí, že jen v USA participuje 

permanentně na sportovním tréninku více než 50 milionů dětí. To samozřejmě přináší i 

velkou zodpovědnost dospělých  rodičů, pedagogů, ale hlavně lékařů. Správně provedený 

výběr musí ctít zákonitosti věku. (M. Kučera, 2011) 

Urychlení růstu a dospívání ve srovnání s předchozími generacemi je důsledkem 

kultury života člověka, včetně technického pokroku (sociální úroveň), soustředění lidí ve 

větších centrech, etnického původu rodičů, stravy (dostatek bílkovin, vitamínu atp.), 

odstranění dětské práce, boje proti nemocem, očkování, faktoru světla, sportu atd. Soubor 

těchto faktorů přispěl ke zvýšení průměrné výšky mládeže i časnějšímu nástupu sexuálního 

zrání (Otová, 2020). 

  Současný člověk podle na jedné straně dovede využívat nejnovějších vědeckých 

poznatků z chemie, fyziky, medicíny, dovede se vypořádat s mnoha infekčními chorobami 

a mnoho dalšího. Na druhé straně se vyskytují nové, dříve nepředstavitelné problémy, 

pramenící často z přílišné volby komfortních situací. Tyto problémy život ovlivňují 

negativně a předčasně ho zkracují. Jedná se zejména o kardiovaskulární choroby, nádorová 

onemocnění a nemoci související s metabolickým syndromem jako je obezita a cukrovka. 

Jsou to většinou nemoci způsobené životním stylem, ve kterém schází aspoň minimální 

množství aktivního pohybu, podpořeném nepřiměřeným přejídáním a upřednostněním 

povrchních přátelství na sociálních sítích před skutečným přátelstvím, kdy se lidé vzájemně 

setkávají. Řešení podle autorky Machové není naprosté odmítnutí pokroku, nýbrž zaměření 

na svou biologickou podstatu, ze které pramení potřeba pohybu a přiměřenosti v konzumaci 

potravy, energetickému výdeji a také udržování a pěstování pozitivních mezilidských 

vztahů. (Machová et al., 2015). 
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  Výstupy aktivního životního stylu jsou v biologických přístupech nejčastěji 

spojovány se zdravotním statusem, s redukcí zdravotně rizikových faktorů, se kterými se 

každý člověk, více či méně, střetává v průběhu života. Například pravidelná pohybová 

aktivita může snížit nemocnost v dospělosti, sehrává preventivní roli ve výskytu 

civilizačních chorob aj. (Rychtecký, Tilinger, 2017). 

  Negativním jevem je, že jak institucionální, tak i neinstitucionální snahy o zlepšení 

zdravého životního stylu jsou poměrně málo efektivní a většina populace míří stále 

konzumním směrem života a sama snižuje kvalitu svého života především útokem na své 

vlastní zdraví, jako jeden z pilířů spokojeného života (Blahoutkovi, 2005, Jansa &Kocourek, 

2005, Hend, 2011) in (Korvas, 2013). 

1.3 POHYB 

Tato kapitola se vyjadřuje k pohybové aktivitě, pohybovému aparáty, tělesné 

zdatnosti, činnosti kosterních svalů, pohyblivosti kloubů a šlach, možnostem ovlivnění 

pohybové aktivity dětí ve školním prostředí a kapitolu uzavírá význam pohybu. 

1.3.1 POHYBOVÁ AKTIVITA 

  S pohybem jsou úzce spjaty všechny funkce lidského těla. Po mnoho tisíc generací 

se lidský organismus vyvíjel za podmínek náročných na pohybovou aktivitu a jim se i 

přizpůsobil. Jako sběrač a lovec strávil člověk bezpochyby několik hodin denně pohybovou 

aktivitou, aby si zabezpečil dostatek potravy a tím i příjem energie. Měkota píše, že 

geneticky zakódovaná fyziologická výbava současného novorozence je stejná jako před 

padesáti tisíci lety. Jeho způsob života ve věku elektroniky je však jiný (Měkota, 2007). 

  Ve spojitosti s dostatečnou pohybovou aktivností hovoříme o zisku zdravotních 

benefitů, salutorů, prevenci zdraví. Jedná se tedy o zdravotní prospěch z pravidelně 

realizované pohybové aktivity nebo jinými slovy o kumulativní efekty pohybových aktivit 

na zdraví jedince. Přiměřená, bezpečná a jedince uspokojující pohybová aktivnost přináší 

pozitivní vlivy na organismus člověka, které se projevují ve všech základních složkách 

života. Ze zdravotního hlediska má především funkci preventivní. Ze společenského 

hlediska význam pohybové aktivnosti dokládají výsledky  ekonomických studií, které 

prokázaly, že zvýšení objemu pohybové aktivity populace může společnosti nejen udržet 
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zdravější, zdatnější a tím i pracovně výkonnější jedince, ale je možné i ušetřit velká vydání 

v oblasti sociální a zdravotní péče (Dohnal, 2007, Kalmán, 2009 aj.) in (Korvas, 2013) 

  Pohybová aktivita se podílí na průběhu celé ontogeneze, spoluutváří a usměrňuje 

vývoj lidského organismu (Suchomel, 2006) in (Hrabinec et al., 2017). 

  Na pohybu se podílejí a pohybem jsou zpětně ovlivněny všechny tělní systémy – 

podpůrný, svalový, srdečně cévní, dýchací, nervový, trávící, vylučovací, rozmnožovací, 

lymfatický. Pohybem se aktivují svaly a tím je ovlivňována jejich stavba a funkce, zároveň 

jejich činnost působí i na klouby a kosti, které také reagují přestavbou své struktury a 

zvýšením své odolnosti. Podobně je tomu s vnitřními orgány, které při pohybu obvykle 

zvyšují svoji funkci a tím zlepšují celkovou schopnost adaptace organismu, schopnost 

přizpůsobit se náročnějším podmínkám (Kučera, Dylevský a kol 1997, Suchomel, 2006) in 

(Hrabinec a kol., 2017). Míra pohybu je přímo úměrná funkční a strukturální úrovni 

organismu,  rychlosti metabolismu, celkové tělesné zdatnosti a výkonnosti 

(Hrabinec a kol., 2017) 

  Vhodně podporované a řízené pohybové aktivity rozvíjejí u jednotlivců sebevědomí, 

sebepojetí, sebehodnocení a podporují sebeidentifikaci. Žáci staršího školního věku jsou 

právě na hodnocení, srovnávání a formování sebepojetí a místa ve skupině velmi citliví, a 

proto pohybové činnosti musí mít pro jednotlivce i pro skupinu, se kterou se ztotožňují, 

pozitivní přínos. Musí pohyb přijmout již také racionálně a potřebují věku odpovídající 

pozitivní příklady (Hrabinec a kol., 2017). 

Pohyb je jednou ze základních podmínek života všech živočichů včetně člověka. 

Díky pohybu si všechny živé organismy vyhledávají potravu,  vyhledávají také opačné 

pohlaví, se kterým se mohou pářit, ukrývají se před predátory nebo nebezpečími vyvolanými 

vnějšími faktory životního prostředí (Kubátová et al., 2015). 

  Pohyb během evoluce přispíval k pozitivnímu rozvoji pohybové soustavy, ale také 

nervové, oběhové a regulační soustavy. U člověka se funkce pohybu přesunula od pouhého 

zajištění životních potřeb také ke sportu či umělecké činnosti. (Kubátová et al., 2015). 

  Stejně jako těla všech živočichů, je lidské tělo přizpůsobené k pohybu a aktivitě. 

Přestože je třeba zdánlivě v klidu, tak dochází k cirkulaci  krve, srdeční činnosti, provádí 

dechové pohyby, dochází k peristaltice střev, ale také k pohybu jednotlivých buněk, jako 
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jsou krvinky nebo spermie. Pohyb v prostoru je způsobován buďto aktivním pohybem, což 

je výsledek vlastní pohybové aktivity jako chůze, běh či různé skoky nebo je možné 

pohybovat se pasivním způsobem, k čemuž dochází za využití technických prostředků nebo 

jiných živočichů. K zachování a podpoře vlastního zdraví je nezbytným a nejpřirozenějším 

předpokladem aktivní pohyb (Kubátová et al., 2015). 

  Pohyb je zajišťován spoluprací nervového systému a pohybového aparátu. V pohybu 

člověka od jiných živočišných organismů jsou však patrné rozdíly. Zejména ve vzpřímeném 

držení těla a pohybu po dvou. U člověka je navíc mnoho motorických funkcí blízce spjato 

s projevy psychické činnosti, jako je komunikace řečí a písmem, nebo konkrétní pracovní 

činností. (Kubátová et al., 2015). 

  Způsob zatěžování dětí a mládeže musí vždy respektovat biologický věk jedince. 

Zatížení se rozlišuje podle charakteru (uplatnění určité pohybové schopnosti), intenzity a 

objemu. Výběr tělovýchovné aktivity a jeho dávkování musí vycházet ze znalostí reakčních 

a adaptačních možností příslušného věku na konkrétní tělovýchovnou činnost. Historické 

zkušenosti ukazují, že dlouhodobé konání práce nevelké intenzity zapříčiňuje růstovou 

retardaci, naproti tomu vysoká intenzita s menším celkovým objemem spíše růst akceleruje 

(Havlíčková,1999). 

Minimální pohybová aktivita nemusí bezprostředně negativně ovlivnit organismus 

dítěte, ale  důsledky se mohou projevit až v dospělosti. V každém věkovém období jsou 

průměrná tělesná cvičení vhodná a žádoucí, protože vedou k optimalizaci orgánových 

funkcí. Pokles spontánní pohybové aktivity v ontogenezi musí být nahrazován řízenou 

tělovýchovnou aktivitou. Zároveň školní tělesná výchova nemůže dítěti nahradit velkou 

ztrátu spontánní pohybové aktivity předškolního věku. Nedostatečný objem i intenzita školní 

TV ovlivňuje somatický vývoj dětí, který neodpovídá jejich funkčním kapacitám i 

motorickému vývoji. Kvalitní školní tělesná výchova se však může stát stimulem pro vyšší 

účast žáků v zájmové tělesné výchově a stimulovat je také k účasti na neorganizované 

pohybové činnosti. Přiměřený pohybový režim zvyšuje zdatnost mládeže a tím i její 

zdravotní stav (Havlíčková, 1999). 

  Pohybové schopnosti se nejčastěji definují jako relativně samostatné soubory 

vnitřních předpokladů lidského organismu k pohybové činnosti, v pohybové činnosti se také 
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projevují. V každé pohybové činnosti lze rozpoznat projevy rychlosti, síly, vytrvalosti atd., 

jejich poměr je v konkrétních případech různý, závisí přitom na pohybovém úkolu, který je 

plněn. Jedná se o schopnosti člověka, vypovídá se o nich však na základě určitých 

charakteristik pohybů prováděných člověkem. Pod pohybové  schopnosti se zahrnují ty 

stránky motoriky, které jsou totožným způsobem měřitelné a mají analogické fyziologické 

a biochemické mechanismy a vyžadují shodný projev psychických vlastností (Choutka a 

Dovalil, 1991). 

  Perič (2008) uvádí, že dobrá kondice znamená dobrý stupeň rozvoje všech 

základních schopností v určitém navzájem provázaném komplexu. Ptá se ale, co když 

budeme chtít rozvíjet tyto schopnosti v tréninku? V podstatě budeme běhat, skákat a 

posilovat, jenže ne náhodně. V tréninku podle slov Periče není místo pro nekoncepčnost. 

Vysvětluje, že úroveň kondice závisí na rozvoji našich funkčních systémů, především 

dýchacího, kterým se dostává kyslík do krve, dále pak na činnosti srdce, které krví 

transportuje kyslík do svalů a tkání. Pro kondici jsou dále důležité transportní možnosti krve, 

zásoby energetických zdrojů pro pohyb a v neposlední řadě také schopnost organismu 

odstranit negativní zplodiny metabolismu ve svalech (Perič, 2008). 

  Jelikož každé zatížení způsobuje v těle řadu reakcí, které následně vyvolávají větší 

či menší únavu, tak organismus potřebuje odpočinek, aby se mohl zotavit pro další pohyb. 

Podstata kondičního tréninku tedy tkví v tom, jaký má být poměr mezi zatížením, únavou a 

odpočinkem (Perič, 2008). 

  Pro lidský organismus všech věkových skupin je pohybová aktivita nezbytná. 

Udržuje silné a výkonné svaly, které drží kostní skelet ve správném postavení, udržuje 

zdravé kosti, má vliv na správnou činnost dýchací a srdečně cévní soustavy, má vliv na 

harmonizaci psychického stavu a napomáhá udržení tělesné hmotnosti. Tělesnou aktivitou 

je myšlen jakýkoliv pohyb, tedy nejen sportovní aktivity, ale také každodenní činnosti, 

domácí práce, vykonávání práce související se zaměstnáním, rychlá chůze apod. (Marková, 

2012). 

  Optimálním pohybem vykonávaným podpůrně pohybovým aparátem podněcujeme 

přes nervový a hormonální systém celý organismus k výraznější látkové přeměně 

(metabolismu), podporujeme srdeční činnost (snižujeme např. klidovou tepovou frekvenci a 
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tím i srdce pracuje efektivněji), zvyšujeme  dechový objem a vitální kapacitu plic, 

napomáháme odstraňovat toxické látky, stimulujeme produkci endorfinů v mozku, 

harmonizujeme vegetativní nervový systém apod (Bursová, 2005). 

  Zvýšení fyzické zdatnosti snižuje riziko předčasného úmrtí a snížení fyzické 

zdatnosti naopak zvýší toto riziko, takže i malá zlepšení fyzické zdatnosti jsou spojena s 

významným snížením rizika. Účastníci výzkumů s nejvyšší úrovní pohybové aktivity na 

počátku studie a všichni, kteří si udržovali nebo zlepšovali svoji fyzickou zdatnost po delší 

dobu, vykazovali nejnižší riziko předčasného úmrtí. Mírné vylepšení fyzické zdatnosti u 

dříve sedavých lidí bylo spojeno s velkým zlepšením zdravotního stavu. Například v jiné 

studii došlo u lidí, kteří přešli z nesportování ke cvičení po dobu pěti let, k relativnímu 

snížení rizika úmrtí o 44 % ve srovnání s osobami, které zůstaly v kategorii nesportujících 

(Warburton, Whitney, Bredin, 2006). 

1.3.2 POHYBOVÝ APARÁT 

  Pohybový aparát je tvořen kostrou, svalstvem a klouby. Kostra tvoří pevnou oporu 

těla, jednotlivé kosti jsou pohyblivě spojeny klouby. Vlastní pohyb je zajištěn funkcí 

svalových skupin, které se upínají na kosti. Pro poranění kterékoli části pohybového ústrojí 

je příznačná velká bolestivost a omezení pohyblivosti poraněné části těla (Srnský, 2007). 

  Lidský pohybový aparát se jako funkční celek skládá ze tří podsystémů: 

•  opěrného a nosného (tvoří jej kosti, klouby, šlachy a vazy); 

•  výkonného  efektorového (je tvořen kosterními svaly); 

•  řídícího   koordinačního (tvořen receptory    proprioreceptory, receptory kožní, 

vestibulární a zrakové; periferní a centrální nervstvo). 

Důkazem o velikosti celého pohybového systému je fakt, že tkáně, z nichž se skládá 

pohybový aparát člověka, tvoří více než polovinu hmotnosti celého lidského těla. Výjimku 

mohou tvořit osoby nadměrně obézní, u kterých velkou část hmotnosti tvoří tuk. 

  Funkcí pohybového aparátu je zajištění polohy těla nebo jeho částí. Lidské tělo se 

řídí zákony klasické mechaniky. Rozlišuje se pasivní složka pohybového aparátu, která je 

tvořena kostmi a klouby. Ty zajišťují přenos sil na principu páky, kdy páky představují 
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jednotlivé kosti, mezitím klouby slouží jako osy nebo čepy, kolem kterých se pohyb odvíjí. 

Aktivní složka pohybového aparátu je tvořena kosterními svaly, které jsou zdrojem síly. 

Svaly jsou takzvaným motorem pohybu a umožňují vlastní pohybové aktivity. Někdy se 

pasivní složka pohybového aparátu označuje termínem opěrná soustava a pohybová soustava 

se pak omezuje pouze na svaly. (Kubátová et al., 2015). 

  Pohybová aktivita je velkou měrou ovlivněna činností centrálního nervového 

systému (CNS) . To se promítá především do přesné koordinovanosti jednotlivých svalových 

skupin a signalizaci jednotlivých receptorů. Jednotlivé receptory signalizují lokální 

pohybovou aktivitu svalu nebo pohybovou aktivitu celého organismu. Navíc člověku 

umožňují vnímat pohybocit a polohocit. Například labyrint ve vnitřním uchu vnímá 

působení gravitace a rotační pohyby. Spolu se zrakem pak umožňují reflexně měnit polohu 

trupu a končetin k poloze hlavy a především napomáhají vědomému rozpoznávání polohy a 

pohybů hlavy. (Kubátová et al., 2015). 

  Ovládání kosterních svalů z CNS je umožněno vedením informací po nervových 

vláknech. Ty se rozlišují podle směru vedení vzruchu a jejich přesné funkce. Kosterní svaly 

pracují na principu přijímání informací z CNS a vedení odpovědi zpět do CNS. 

•  Vlákna citová (senzitivní). Přivádí informace o napětí ve svalovém bříšku a šlaše od 

proprioreceptorů (svalových a šlachových vřetének) k CNS 

•  Vlákna hybná (motorická). Jejich počátek je v CNS a konec na povrchu svalového 

vlákna  kosterních  svalů knoflíkovitě rozšířenou synapsí, tzv. nervosvalovou 

ploténkou. Nervové impulzy z mozku a míchy na ní uvolňují chemickou látku 

nazývanou acetylcholin.  Tato látka ve  svalových vláknech vyvolává  složitý 

elektrochemický děj vedoucí ke kontrakci svalu. 

•  Vlákna autonomní (vegetativní). Jdou stejně jako vlákna motorická z CNS také ke 

kosternímu svalu. Narozdíl od motorických vláken  ale končí u svaloviny cév. 

Nepodílejí se proto na pohybu svalu přímo. Pro práci svalu však zajišťují vhodné 

podmínky (Kubátová et al., 2015). 

  Autonomní systém je složen ze dvou podsystémů: 
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•  Sympatikus (nervstvo sympatické)  je zodpovědné za okamžité reakce organismu na 

hrozící nebezpečí. Mobilizuje zásoby energie a mimo jiné zpomaluje proces trávení. 

V těle zodpovídá za energii, motivaci elán a nadšení. Také se účastní takzvané 

poplachové fáze vykonávané činnosti. Tato fáze je řízena automaticky bez zásahu 

mozkových center a jejím úkolem je připravit naše tělo na boj nebo útěk. Během této 

fáze se organismus připravuje na fyzickou zátěž – napínají se svaly, zrychluje se 

srdeční frekvence, stoupá krevní tlak, rozšiřují se zorničky, zvyšuje se sekrece potu, 

bledne kůže, mobilizují se bílé krvinky, rozšiřují se cévy svalů, zvyšuje se množství 

histaminu v těle a zpomalí se zažívání v trávícím traktu. Sympatikus se aktivuje také 

při rozčilení nebo stresových situacích.  Typickými chorobami tohoto druhu jsou 

srdeční infarkt, vředová choroba žaludku a neuróza. 

•  Parasympatikus řídí zejména imunitní funkce organismu, trávení, budování a opravy 

tkání. Většinou je nejaktivnější v průběhu spánku a jeho aktivita směřuje k útlumu 

mnohých funkcí. Zajišťuje činnost organismu v klidu a bezpečí. Je odpovědný za 

přechod od sympatiku do klidového stavu. Celkově stimuluje proces trávení, jeho 

vlivem se zužují průdušky, zmenšují se zorničky, zpomaluje srdeční činnost a 

celkově se tlumí tělesné i psychické pochody. Pokud by činnost parasympatiku 

převážila nad sympatikem, výsledkem by byla slabá fyzická kondice a mohl by se 

dlouhodobě dostavit pocit celkové únavy (Kubátová et al., 2015). 

Kosterní svaly jsou centrální nervovou soustavou řízeny na principu reflexních dějů. 

Nervové vzruchy putují po takzvaném reflexním oblouku, což je nervová dráha, začínající 

receptorem  v některém lidském orgánu, oblouk dále pokračuje senzitivním nervovým 

vláknem do míchy nebo mozku a po převedení na motorický nebo senzitivní autonomní 

neuron končí u výkonného orgánu – svalu (Kubátová et al., 2015). 

  Přijaté informace z jednotlivých receptorů jsou zpracovány v CNS. Podstatnou roli 

mají především mozeček (cerebellum) a mozková kůra (cortex cerebri). Zatímco mozková 

kůra rozhoduje o tom, jaký pohyb se udělá, tak mozeček se stará o to, aby byly pohyby cílené 

a koordinované, Zprostředkovává schopnost udržet rovnováhu a také reguluje svalový tonus. 

Vlivem některých podnětů, které z pohybového ústrojí do CNS  přicházejí, může dojít 

v průběhu života k jeho poruše. Při poruše mozečku je pohybová činnost organismu 

nekoordinovaná a nevyrovnaná (tento stav se nazývá ataxie). (Kubátová et al., 2015). 
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Mozkové kůra  je sídlem lidského  vědomí.  Jsou  v ní ale také oblasti pro vnímání 

smyslových počitků, bolesti a pro řízení pohybu kosterních svalů. Běžná pohybová aktivita 

organismu  se  zprostředkovává  koordinací kortikospinální (pyramidové) nervové dráhy a 

mimopyramidové (extrapyramidové) dráhy. Stejným způsobem jsou ovládány i 

specializované pohyby jako jsou mimické pohyby tváře nebo psaní rukou.  Mluvená  řeč 

zabezpečena centrem řeči, které se nazývá Brocovo motorické centrum. To bývá uloženo 

zejména v levé hemisféře. Při poruše tohoto centra dochází ke ztrátě mluvené řeči (Kubátová 

et al., 2015). 

  Příkaz k vykonání pohybu vychází z motorické oblasti, která se nachází v čelních 

lalocích koncového mozku. Příkaz k pohybu se po nervových drahách přenáší do příslušného 

míšního segmentu. Míšní segment je část míchy, ve které se nachází kořeny jednoho páru 

míšních nervů. (Kubátová et al., 2015). 

  Míšní nerv vzniká spojením vláken hybných a autonomních, které vystupují z míchy 

předním kořenem míšním a vláken senzitivních, která vstupují do míchy zadním kořenem 

míšním. Míšních segmentů je celkem 31 a z každého míšního segmentu vystupuje jeden pár 

míšních nervů. Každý z 31 míšních segmentů řídí určitou část těla (tj. odpovídající obratel, 

pruh kůže určitou část kosterních svalů a vnitřních orgánů) s pomocí  motorických 

senzitivních  a autonomních nervových vláken, prostřednictvím míšních reflexů. Různá 

onemocnění svalů a kloubů se proto může projevit na funkci vnitřních orgánů, ale také 

naopak. Onemocnění vnitřních orgánů může mít negativní vliv na pohybovou soustavu a 

držení těla. (Kubátová et al., 2015). 

  Z toho plyne, že činnost pohybového aparátu má velice úzkou souvislost s činností 

dalších orgánových soustav a jednotlivých vnitřních orgánů. Stah kosterních svalů je jednou 

z funkcí, které člověk ovládá vlastní vůlí. Některé kosterní svaly se pak mohou podílet na 

činnosti dalších systémů jako například dýchání. Pohyb proto hraje zásadní význam jednak 

při posilování pohybové soustavy, ale také k upevňování zdraví a rozvíjení tělesné zdatnosti. 

(Kubátová et al., 2015). 

  Kosterní soustava představuje pasivní pohybový aparát těla. Jejím základem je kostra 

složená z kostí vzájemně propojených klouby. 

  Kostra: 
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•  tvoří pevný základ těla, který podpírá měkké tkáně tělního krytu, tj. kůži, podkoží a 

kosterní svaly; 

•  umožňuje pohyb těla a jeho částí, protože je místem úponu dílčích svalů; 

•  je ochrannou schránkou pro vnitřní orgány –  mozek, smyslové orgány, orgány v 

dutině hrudní a břišní; 

•  představuje bohatou zásobárnu vápníku a fosforu; 

•  v kostní dřeni vznikají krvinky. (Merkunová & Orel, 2008) 

  Svalovou soustavu tvoří téměř 700 svalů. Jsou součástí pohybové soustavy, kterou 

tvoří spolu s kostmi a klouby. Hlavní funkcí kosterních svalů je aktivní podíl na udržování 

hybnosti těla nebo jeho částí. Činnost kosterních svalů je reflexní (neúmyslná) a vědomá 

(volní, úmyslná, ovlivnitelná vůlí) (Merkunová & Orel, 2008). 

  Pohyb jedince je výsledkem činností kosterních svalů a kloubů. Pohyb v kloubu 

probíhá tak, že určité svaly (agonisté) se kontrahují a jiné (antagonisté) se naopak uvolňují. 

Kontrakce svalu závisí na excitaci jeho alfamotoneuronů (dolního motoneuronu). Řízení 

pohyby tedy spočívá v aktivaci (excitaci) a útlumu (inhibici) konkrétních svalů a ve 

správném načasování a intenzitě těchto dějů (Rokyta a kol., 2015). 

  Kostra tvoří mechanickou oporu těla a umožňuje její pasivní pohyblivost. Bez kostry 

se nelze pohybovat. Tvoří ji jednotlivé kosti, které jsou živou tkání s bohatou látkovou 

výměnou. Během života jsou schopny měnit svoji vnitřní strukturu, tréninkem se stávají 

pevnější a stabilnější. Pro běžný pohyb i sport je důležité spojení sousedních kostí. Spojení 

je buď nepohyblivé (chrupavka) nebo pohyblivé (klouby) (Dýrová & Lepková, 2008). 

1.3.3 TĚLESNÁ ZDATNOST 

  Zdatnost  je  schopnost  organismu  vykonávat jakoukoli práci (tělesnou i duševní). 

Vztahuje se vždy k danému jedinci, k jeho aktuálnímu stavu (tělesnému i duševnímu) ve 

smyslu zdravý/handicapovaný jedinec, starý/mladý  jedinec atd. Zdatnost také známá 

optimalizaci funkcí organismu  při řešení vnějších úkolů. Jedná se například o schopnost 

zvládnutí stejného úseku trati s nižší srdeční frekvencí. Zdatnost tedy znamená i schopnost 

organismu odolávat vnějšímu stresu (Kirchner, 2005). 
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  V současném pojetí je možné tělesnou zdatnost rozdělit na dvě základní 

subkategorie: 

•  výkonově orientovaná zdatnost; 

•  zdravotně orientovaná zdatnost.  

  Výkonově orientovaná zdatnost podmiňuje pohybový výkon v konkrétní sportovní 

specializaci a zahrnuje komponenty jako reakční čas, síla, rychlost, rovnováha, nebo 

koordinace. 

  Na druhé straně zdravotně orientovaná zdatnost ovlivňuje zdravotní stav člověka a 

působí hlavně preventivně, například na zdravotní problémy spojené s nedostatkem 

pohybové činnosti (Caspersen, Powell, & Christenson, 1985) in (Struhár, 2019). 

  Mezi hlavní komponenty zdravotně orientované zdatnosti patří aerobní zdatnost, 

tělesná kompozice a svalová zdatnost. Zde je důležité poukázat na rozdíl mezi výkonově a 

zdravotně orientovanou zdatností. Je možné uvést příklad sportovce, který může dosahovat 

vynikajících výsledků ve své sportovní disciplíně, ale například výrazně překračuje 

optimální úroveň tělesného tuku nebo nedosahuje aerobní zdatnosti vzhledem k pohlaví a 

věku. Sportovec má následně, i když pravidelně participuje na vykonávání svých 

specifických cvičení, vyšší předpoklad k rozvoji chronických neinfekčních onemocnění. 

Podpora zdravotně orientované zdatnosti proto není aktuální jen v běžné populaci (Struhár, 

2019) 

  Měkota definuje sportovní výkonnost jako způsobilost či schopnost, předpoklad pro 

opakovaně podávat výkony v určité sportovní činnosti (zpravidla na poměrně stabilní 

úrovni). Tělesná zdatnost je pak globálním a kvalitativním ukazatelem stavu organismu, je 

to pojem hierarchický a multidimenzionální. U nás již v roce 1965 byla zdatnost vymezena 

jako soubor předpokladů pro optimální reakci na náročnou pohybovou činnost a vlivy 

vnějšího prostředí (např. podchlazení, přetížení, …). Optimální reagování znamená, že zátěž 

jen málo naruší homeostázu, že organismus je odolný (Měkota, 2007). 

Tělesná zdatnost  zahrnuje  tělesnou  kondici  a  fitness.  Podle autorky Kubátové  je 

tělesná zdatnost vymezena následujícími složkami: 

•  aerobní zdatností (schopnost organismu zásobovat tkáně kyslíkem); 
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•  svalovou silou; 

•  pohyblivostí kloubů, šlach a vazů; 

•  koordinací pohybu (nervosvalovou souhrou). 

  Pro zdraví člověka hraje nejvyšší význam složka vytrvalostní. Ta závisí na účinnosti 

a výkonnosti srdce, plic, svalů a krevního oběhu. Tělesná zdatnost lze posilovat vybranými 

pohybovými aktivitami (rychlá chůze, chůze do kopce, běh, cyklistika, plavání, kulturistika, 

gymnastika, aerobik, jóga, jízda na koni, tenis, fotbal, práce na zahradě, a mnoho dalších) 

(Kubátová et al., 2015). 

  U současné populace dochází podle Kubátové v denním režimu ke značnému 

poklesu  pohybové aktivity, jelikož ubývá fyzicky namáhavá práce v zaměstnání, i 

v mimopracovní době. Problém je také převážně sedavý způsob trávení volného času. Uvádí 

se, že v České republice v současnosti vykonává fyzicky náročnou práci v rámci svého 

povolání pouze 11% ekonomicky činného obyvatelstva. Nabývání a udržení dobré tělesné 

zdatnosti je přitom předpokladem pevného zdraví, pracovní výkonnosti a životní pohody. Je 

proto velice důležité cílevědomě posilovat jednotlivé složky tělesné zdatnosti. 

(Kubátová et al., 2015). 

  Vytrvalostní složka se zpravidla posiluje především činnostmi lokomočního 

charakteru (plavání, cyklistika, běh, běh na lyžích, ale také rychlá chůze, chůze do kopce či 

schodů, kondiční cvičení, tanec, aerobik a mnoho dalších). Podmínkou je, že jsou tyto 

činnosti prováděny dostatečně dlouhou dobu a také přiměřenou intenzitou. Je žádoucí, aby 

se cvičenec zapotil a zadýchal. Pro účinné cvičení se doporučuje provádět tyto aktivity 

nejméně 20 minut 34krát do týdne. Lepší je však denně. A to tak, aby tepová frekvence při 

cvičení dosáhla účinných hodnot v závislosti na věku cvičence (sportovní medicína 

doporučuje hodnotu minutového pulsu 180 mínus věk). V případě příliš nízké intenzity 

zůstává cvičení bez znatelnějšího efektů. Naopak příliš vysoká intenzita může lidský 

organismus až poškodit. (Kubátová et al., 2015). 

  Z dosavadních informací vyplývá, že ideálním ukazatelem vytrvalostní složky je 

tepová frekvence (tep, puls). Porovnávají se hodnoty v klidu, ale především pak hodnoty po 

zátěži. Slavný je například test zvaný „step test“. Orientačním ukazatelem může být chůze 
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do schodů, při kterém by měl cvičenec dojít do třetího patra bez výrazného zadýchání tak, 

že by mohl na konci bez potíží mluvit. 

  Síla kosterních svalů zastupuje svalovou složku. Ta lze rozvíjet mnohými formami 

posilování. Například kondičním plavání, kulturistikou, atletickými disciplínami, pilátes a 

mnoho dalších. Při těchto aktivitách se zlepšuje odolnost proti zranění, a hlavně se zlepšuje 

prokrvení svalstva. (Kubátová et al., 2015) 

  Základní funkční jednotkou svalu je tzv. motorická (hybná) jednotka, kterou tvoří 

příslušný motorický neuron (motoneuron) a jím inervovaná svalová vlákna. Podle povahy 

řídícího motoneuronu rozlišujeme dva krajní typy svalových vláken s rozdílnou strukturální, 

biochemickou a funkční podstatou: 

•  tonická svalová vláka („červená“, pomalá, oxidativní); 

•  fázická svalová vláka („bílá“, rychlá, glykolytická). 

  Každý sval obsahuje vlákna jak tonického, tak i fázického charakteru jejichž 

zastoupení je v jednotlivých svalech různé a individuální (Bursová, 2005). 

  Chybné držení těla je obvykle způsobeno narušením rovnováhy mezi svaly na přední 

a zadní straně těla. V této dvojici mají některé svalové skupiny (tonické) tendenci ke zkrácení 

a ty druhé (fázické) spíše k ochabování. Nemůžeme však striktně rozdělovat na svaly pouze 

tonické a pouze fázické. Svaly plní obě funkce, a ta je vhodnější hovořit o svalech převážně 

s funkcí posturální neboli tonickou (s tendencí ke zkrácení) nebo převážně s funkcí fázickou 

(s tendencí k ochabnutí) (Levitová, Hošková, 2015). 

  Kvalita držení těla je podle Levitové a Hoškové (2015) ovlivněna těmito faktory: 

•  aktuálním stavem psychiky (dobrá nálada, stres); 

•  aktuálním zdravotním stavem (bolesti – antalgické držení těla, deprese); 

•  genetickou predispozicí; 

•  nadváhou nebo obezitou; 

•  fyzickou inaktivitou (nedostatečná fyzická aktivita např. při nemoci –  svalstvo  je 

ochablé v důsledku nečinnosti; 

•  aktuálním stavem pohybového sytému (oslabení pohybového systému); 
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•  předchozími úrazy pohybového systému (omezení hybnosti kloubů a páteře); 

•  stárnutím organismu (např. přirozené stárnutí meziobratlových plotének); 

•  jednostrannou nebo nadměrnou zátěží ve vrcholovém sportu; 

•  nesprávně prováděným cvičením; 

•  špatnými pohybovými stereotypy (např. dlouhodobý sed s „kulatými“ zády). 

  Pro všestranné a optimální posilování svalové soustavy je důležité vědět, že existují 

dva typy kosterních svalů: 

•  První skupinou jsou svaly fázické, které jsou rychlé, ale brzy se unaví. Mají tendenci 

ochabovat a je zapotřebí je pravidelně posilovat. Patří mezi ně například svaly břišní, 

hýžďové, mezilopatkové aj. 

•  Druhou skupinou jsou svaly posturální (jinak řečeno  tonické  nebo také 

antigravitační), které jsou poměrně pomalé, ale zato jsou velmi vytrvalé. Vydrží 

pracovat mnohdy celý den. Tyto svaly udržují lidské tělo ve vzpřímené poloze a 

stabilizují jej při pohybu, ale i třeba v sedě. Posturální svaly mají sklon k tuhnutí a 

zkracování. Proto je potřebné  je pravidelně protahovat a uvolňovat. Patří mezi ně 

například  kloněné svaly, prsní svaly, svaly bederní páteře, svaly pánevního dna, 

ohybače kyčlí a kolen, přitahovače stehen aj. 

  (Kubátová et al., 2015). 

  Svaly posturální a fázické tvoří v těle dvojice, například: 

svaly posturální       svaly fázické 

    prsní svaly          mezilopatkové svaly; 

    bederní vzpřimovač trupu     přímý sval břišní; 

    bedrokyčlostehenní sval     velký hýžďový sval. 

(Kubátová et al., 2015). 

  Jestliže je jeden sval z této dvojice silnější než druhý (většinou to bývá posturální), 

tak dochází ke svalové nerovnováze. Někdy se také říká svalová dysbalance. Často k ní 

dochází vlivem sedavého způsobu práce. Jelikož v sedě jsou některé svaly ve stálé kontrakci, 
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zatímco jiné nejsou vůbec využívány. V případě, že u člověka svaly ochabují a převažují u 

něho svaly posturální nad svaly fázickými, rozvíjí se přitom vadné držení těla. Když se na 

takového člověka podíváme z boku, můžeme na trupu vidět, že se ramena předsunují vpřed, 

lopatky vyčnívají a záda se kulatí, ochablé břicho se vydouvá, zvětšuje se prohnutí páteře. 

Pánev se naklání vpřed a zadek je vysazen dozadu. Při pohledu zezadu jsou na zádech vidět 

vodorovné střídající se pruhy svalů ztuhlých a svalů ochablých. V blízkosti ramen jsou často 

znatelně ztuhlé horní části trapézových svalů, uprostřed mezi lopatkami bývá prohlubeň 

z důvodu ochablých mezilopatkových svalů. Níže na zádech je zjevný pruh se ztuhlými 

vzpřimovači trupu a pod nimi visí ochablé hýžďové svalstvo (Kubátová et al., 2015). 

Vlivem  nedostatečně posílených fázických  svalů a nedostatečně protažených 

posturálních svalů může docházet k různým posunům kostí, ke kterým jsou tyto svaly 

připevněny a způsobovat tak nepříjemné bolesti. Tím pádem mohou bolet nejen přetížené 

svalové skupiny, ale současně také blokády způsobené tahem svalů. V případě, že tyto 

posuny a blokády skřípnou nerv, způsobují další závažné komplikace. Může se jednat o 

brnění, pocity tuposti v končetinách, ale končit to může dokonce ochrnutím. V místech, kde 

vlivem svalových dysbalancí dochází ke svalovým křečím (spazmu), se snižuje 

metabolismus, což má za následek zhoršené zásobování krví a tím i sníženým množstvím 

kyslíku a potřebných živin. V případě nadměrného přetížení svalů se mohou dostavit bolesti 

z důvodu natržení svalových vláken nebo poškozením vaziva (zánět šlachové pochvy) 

(Kubátová et al., 2015). 

Svalovou dysbalanci si člověk způsobí jednak absencí fyzické činnosti, nebo naopak 

jednostranným zatěžováním jednoho svalu oproti druhému z výše uvedených svalových 

dvojic. Je proto důležité poznamenat, že všechna tělesná cvičení a posilování mají mít svá 

pravidla. Při jejich porušení si člověk může sám způsobit bolestivé a nepříjemné poruchy 

svalů, kloubů a páteře. V krajním případě tak může člověk, který sportuje nevhodným 

způsobem dopadnout hůře, než člověk, který nijak nesportuje (Kubátová et al., 2015). 

Je užitečné vědět, že jakmile se objeví bolesti na prsou, v šíji, v čelisti, hukot v uších, 

závrať, dušnost, nevolnosti od žaludku, nepravidelný srdeční tep nebo velká bolest ve 

svalech, je nutné cvičení okamžitě přerušit (Kubátová et al., 2015). 
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Tělesná zdatnost je v současnosti pojímána jako stav organismu umožňující provádět 

denní činnosti bez nepřiměřené únavy a s dostatečnou rezervou pro příjemné strávení 

volného času (Bouchard et al., 1994; Malina et al., 2004) in (Rubín, 2018). 

1.3.4 ČINNOST KOSTERNÍCH SVALŮ 

Kosterní svalovina se skládá z velkého množství svalových buněk vláknitého 

tvaru – svalová vlákna. Tato vlákna jsou vzájemně spojena řídkou vazivovou tkání ve 

svazky zvané snopečky. U větších svalů snopečky vytvářejí snopce, více snopců tvoří bříško 

svalu. Uspořádání snopečků, event. Snopců, určuje tvar svalu, ovlivňuje svalovou sílu a 

rozsah pohybu svalu (Merkunová & Orel, 2008). 

Regenerace kosterní svaloviny je velice omezená, poškozený sval se hojí vazivovou 

jizvou. Zvětšování objemu svalů (např. při systematické fyzické zátěži) je především 

výsledkem zvětšování velikosti existujících svalových vláken (hypertrofie). Zvětšování 

svalových vláken vyvolává např. růstový hormon (STH) v období růstu  a  od  puberty 

především mužský pohlavní hormon testosteron (Merkunová & Orel, 2008). 

Svaly jsou nositelem aktivní pohyblivosti opěrného a pohybového ústrojí. 

Pohybovou soustavu tvoří příčné pruhované svalstvo. Smršťováním a uvolňováním svalů 

připojených na kosti dochází k pohybu jednotlivých částí těla (Dýrová & Lepková, 2008). 

V lidském těle jsou tři typy svalové tkáně: 

•  hladké svalstvo vnitřních orgánů; 

•  svalstvo srdce; 

•  kosterní svalstvo (příčně pruhované) 

Vlastnosti svalů: 

•  pružnost (ochraňuje sval před natržením či přetržením); 

•  pevnost (odolnost proti přetížení); 

•  dráždivost (schopnost reagovat na podněty); 

•  stažlivost (umožňuje svalový stah) (Dýrová & Lepková, 2008). 
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Podle funkce kosterních svalů rozlišujeme svaly na agonisty, antagonisty a 

synergisty. Agonista je sval vykonávající pohyb v určitém směru. Je to hlavní vykonavatel 

pohybu. Antagonista je sval, která vykonává opačný pohyb jako agonista. Synergista je 

takový sval, který se zúčastňuje stejného pohybu jako agonista. Je také označován jako sval 

pomocný. Agonista a antagonista spolu tvoří dvojici svalů nebo svalových skupin, které ve 

spolupráci zabezpečují přesnost pohybů. Jelikož se samotné svaly umí pouze stáhnou, nikoli 

však natáhnout vzniká pro každého agonistu potřeba antagonisty, aby jej po ochabnutí 

protáhnul. Například biceps   triceps (ohybač a natahovač loketního kloubu). Je  celkem 

jasné, že ke každému pohybu se využije celá řada svalů. Jednak těch svalů, které vykonávají 

nějaký pohyb a jejich funkce se označuje jako kinetická.  Dále ale třeba svalů s funkcí 

stabilizační. Někdy se jí říká také fixační. Ty umožňují zpevnění určité části odkud, pohyb 

vychází. Tyto svaly se přímo na pohybu nepodílejí, ale udržují svaly v postavení, které je 

pro pohyb nejekonomičtější. Jejich funkci můžeme sledovat například při hře na hudební 

nástroj, nebo při psaní na klávesnici. Nakonec máme ještě svaly s funkcí neutralizační, které 

svou činností ruší nežádoucí složky pohybu vykonávaného hlavními a pomocnými svaly 

(Kubátová et al., 2015). 

Lidé obvykle dosahují vrcholu své svalové síly přibližně ve 30 letech věku. Pokud 

se svaly nepoužívají, tak se časem odbourávají (atrofují). Při správném pravidelném 

zatěžování v kombinaci s vhodnou výživou bohatou na bílkoviny je možné některé svalové 

skupiny nadměrně zvětšit (hypertrofovat). To si kladou za cíl kulturisté, vzpěrači, ale 

dokonce i někteří atleti (Kubátová et al., 2015). 

Svalové hypertrofie je možné dosáhnout také prostřednictvím užívání anabolik, jako 

jsou anabolické steroidy. Ve sportu jejich zneužívání spadá do problematiky drog a dopingu. 

Často se to netýká jen profesionálních vrcholových sportovců, ale dokonce jich někdy 

zneužívají i mladí rekreační sportovci ve fitcentrech a posilovnách. 

Mladí chlapci mají za často za vzor filmové a sportovní celebrity, které vynikají 

výraznou muskulaturou a oslňují svými úspěchy. Cílem těchto mladíků je často 

napodobování svých vzorů a touhou vybudovat svalnatou, fyzicky atraktivní, postavu, která 

by jim dodala sebevědomí. Usnadnění a urychlení jejich snahy si někteří slibují právě od 

užívání anabolických steroidů. Jejich užívání s sebou však přináší závažná zdravotní rizika, 

o kterých mladí konzumenti často ani neví.  
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Mezi nejzávažnější autorka řadí: 
•  kardiovaskulární problémy (hypertenze, poruchy srdečního rytmu); 

•  hematologické změny (poruchy srážlivosti krve); 

•  poruchy jaterních funkcí; 

•  změny sekundárních pohlavních charakteristik (poruchy libida, infertilita); 

•  změny chování a poruchy psychických funkcí (od nespavosti a přeludů 

až k agresivitě či suicidálnímu jednání). 

  V některých případech může vlivem vzniklé nerovnoměrnosti v síle a odolnosti 

vazivových struktur dojít až k poruše samotného pohybového systému.  (Kubátová et al., 

2015). 

  Stěžejní vlastností svalů je jejich schopnost kontrakce. To je stažitelnost nebo nárust 

tenze a následně pak relaxace neboli uvolnění (Kubátová et al., 2015). 

  Kontrakce svalu se může uskutečnit trojím způsobem. Tyto způsoby se liší úrovní 

odporu či rezistence, kterou je třeba při kontrakci překonat, v praxi mohou na sebe plynule 

navazovat: 

•  Izometrická kontrakce (izometrický = stejné délky) je svalová činnost, při 

které se nevykonává pohyb a vzdálenost začátků od úponu svalů se nemění. 

Při této činnosti se nemění délka svalu, ale mění se jeho napětí. 

•  Dynamická kontrakce (izotonický = stejného napětí) je svalová činnost, při 

které se mění vzdálenost začátků a úponů svalu a napětí ve svalu je přibližně 

během celé činnosti stejné nebo se výrazně mění. Podle změny délky svalu 

rozeznáváme koncentrickou (zkrácení svalu) a excentrickou (natažení svalu) 

kontrakci. Koncentrická kontrakce vyvolává zrychlení pohybu, zatímco 

excentrická zpomalení pohybu. 

•  Excentrická kontrakce (při spouštění či pokládání břemene). Ve svalu 

dochází k brzdícímu napětí, které je nezbytné k vyvážení břemene. Sval se  

přitom prodlužuje (Kubátová et al., 2015). 
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  Pro nejlepší práci svalů jsou nejlepší činnosti, při kterých dochází k pravidelnému 

střídání zátěže a uvolnění. To se označuje jako dynamická práce. V případě statické práce, 

což je udržování polohy nebo držení břemen, jsou cévy ve svalech utlačené a do svalu se tak 

těžko dostává krev přinášející potřebné živiny a kyslík, které jsou nezbytné pro zisk energie 

(Kubátová et al., 2015). 

  Svalová vlákna získávají potřebnou energii ke stahu štěpením glukózy. A to buďto 

aerobně, což znamená že je do svalu přiváděno dostatečné množství kyslíku. Při tomto 

procesu se uvolňuje teplo a odpadní látky CO2 a H2O. Při aerobní oxidaci se uvolňuje mnoho 

energie. Výhodou je, že v aerobním prahu mohou svaly pracovat dlouhou dobu a jako palivo 

pro tvorbu energie po určité době zátěže využívají tuky. V případě těžké svalové námahy již 

krev nestačí dodávat svalům dostatečné množství kyslíku a štěpení glukózy  pak  probíhá 

anaerobně, tedy bez přítomnosti kyslíku. V anaerobním prahu může sval pracovat jen 

poměrně krátkou dobu a vzniká tzv. kyslíkový dluh. Při anaerobní zátěži se ve svalech 

hromadí kyselina mléčná, která způsobuje pocit nepříjemného pálení a je známkou svalové 

únavy. Tělo splácí kyslíkový dluh tak, že po zátěži, kdy má člověk zrychlený dech, dodává 

kyslík do svalů, čímž se zbavuje kyseliny mléčné (laktátu). Pokud by nedostatek kyslíku ve 

svalech trval příliš dlouhou dobu, tak dojde ke svalové křeči z důvodu nahromaděné kyseliny 

mléčné. Křeč se může dostavit třeba i vlivem chladné vody, která má za následek stažení cév 

a tím i snížení průtoku krve do svalů (Kubátová et al., 2015). 

  K cévnímu zásobení svalu dochází tak, že obvykle jedna tepna a dvě žíly pronikají 

do svalu společně s nervem. Tepny se větví v tepénky a ty v kapiláry, které obklopují svalová 

vlákna, přivádějí živiny a O2, spojují se v žilky a žíly odvádějící zplodiny metabolismu a 

teplo uvolňované při svalové práce. V klidu je prokrvení svalu omezené, výrazně však stoupá 

při činnosti (Merkunová & Orel, 2008). 

  Nástup únavy lze významně ovlivnit celkovou trénovaností jedince. Jednak adaptací 

na vyšší hladiny laktátu, schopností vypořádat se s prací na kyslíkový dluh a také větší 

svalovou  silou. Tréninkem se zlepšuje autonomní systém, především sympatická složka, 

jelikož právě ta podporuje fyzickou kondici. Pocit únavy je z velké míry ovlivněn 

psychickým stavem jedince. Duševní napětí působí negativně na látkovou výměnu v celém 

organismu. Proto se lidé po velkém psychickém vypětí mohou cítit více unaveni, než po 

fyzické námaze (Kubátová et al., 2015). 
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  K prověření svalové síly uvádí Kubátová příklad testu „lehsed“ opakovaně.  U 

tohoto testu se zjišťuje počet provedených cviků za jednu minutu a výsledkem je prověření 

síly břišního svalstva. Dalším takovým testem může být výdrž ve shybu, který se měří 

v sekundách a prověřuje sílu pletence horní končetiny a sílu svalstva paží (Kubátová et al., 

2015). 

  Kosterněsvalová soustava zajišťuje oporu těla,  jeho pohyb a ochranu vnitřních 

orgánů (mimo jiné mozku a míchy). Podílí se na vnějším vzhledu člověka i na jeho fyzické 

zdatnosti a výkonnosti. Důležitou roli v mezilidském kontaktu hrají například mimické svaly 

obličeje.  

Kosti jsou zásobárnou fosforu a vápníku. Kostní dřeň je místem vzniku krvinek. Na 

tělesném pohybu se podílejí svaly a klouby. Svaly jsou spojeny s kostmi šlachami. Kosterní 

svaly jsou ovládány vůlí nebo reagují reflexivně. Většina energie vydané na svalovou činnost 

se  transformuje  v  teplo, na vlastní pohyb se využije jen asi čtvrtina uvolněné energie. 

Intenzivní a déletrvající svalová práce vyvolává únavu (Paulík, 2017). 

  Fyzická únava souvisí se změnami ve svalových vláknech (např. nedostatek kyslíku 

a živin, nahromadění kyseliny mléčné). Se svalovou únavou souvisí psychická únava, 

snižující zájem o dění v okolí a motivaci k motorické aktivitě. Mimo jiné sehrává roli 

signální,  informuje o změnách v organismu, potřebě obnovy energetických zdrojů a 

ochrannou (chrání před vyčerpáním a případným poškozením) (Paulík, 2017). 

  Janda (2004) rozlišuje tyto základní stupně u svalových funkčních testů: 

  St. 5  N (normal) – odpovídá normálnímu svalu, resp. svalu s velmi dobrou funkcí. 

Sval je schopen překonat při plném rozsahu pohybu značný vnější odpor. Odpovídá tedy 

100 % normálu. Nicméně to neznamená, že takový sval je zcela normální ve všech funkcích, 

např. v unavitelnosti. 

  St. 4  G (good) – odpovídá přibližně 75 % síly normálního svalu. Znamená to, že 

testovaný sval provede lehce pohyb v celém rozsahu a dokáže překonat středně velký vnější 

odpor. 

  St. 3  F (fair) – vyjadřuje asi 50 % síly normální svalu. Tuto hodnotu má sval tehdy, 

když dokáže vykonat pohyb v celém rozsahu s překonáním zemské tíže, tedy proti váze 

testované části těla. Při zjišťování tohoto stupně neklademe vnější odpor. 
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  St. 2  P (poor) – velmi slabý – určuje asi 25 % síly normálního svalu. Sval této síly 

je sice schopen vykonat pohyb v celém rozsahu, ale nedovede překonat ani tak malý odpor, 

jako je váha testované části těla. Musí být proto poloha nemocného upravena tak, aby se při 

pohybu maximálně vyloučila zemská tíže. 

  St. 1 T (trace) – záškub – vyjadřuje zachování přibližně 10 % svalové síly. Sval se 

sice při pokusu o pohyb smrští, ale jeho síla nestačí k pohybu testované části. 

St. 0  Nula – při pokusu o pohyb sval nejeví nejmenší známky stahu. 

Ve vztahu k určitému pohybu rozeznáváme tyto svaly nebo svalové skupiny: 

a)  Svaly hlavní (agonisty), tj. takové, které se na pohybu účastní největším 

dílem. 

b)  Svaly vedlejší, pomocné (synergisty), tj. takové, které sice nejsou s to provést 

pohyb, ale pomáhají při něm, podporují svaly hlavní a mohou je částečně nahradit. 

c)  Antagonisty, tj. svaly, jejichž funkcí je konat pohyb opačný. Jsou to tedy 

svaly, které jsou při pohybu natahovány. Za normálních poměrů je jejich natažení možné v 

takovém stupni, že většinou neomezují rozsah pohybu. Za patologického stavu se ovšem 

uplatňuje jejich zkrácení velmi významně. 

d)  Svaly fixační jsou také svaly, které pohyb přímo neprovádějí, ale jež udržují 

testovanou část v takové poloze, aby pohyb mohl být dobře proveden. Fixací se tedy  rozumí 

síla, která je třeba ke stabilizaci kosti nebo celé části těla, aby mohl být proveden daný pohyb. 

Špatná fixace je často příčinou někdy i značné pohybové poruchy. Proto by měla být snaha 

při testování dosáhnout největší možné standardizace tím, že všude, kde je to jen trochu 

možné, provádí se fixace vlastní rukou, aby se fixační svaly, pokud to jen lze, mohly 

vyloučit. Ze stejného důvodu se klade takový význam na správnou výchozí polohu (Janda, 

2004). 

1.3.5 POHYBLIVOST KLOUBŮ, ŠLACH A VAZŮ 

  Kloub je spojení dvou, případně více kostí a skládá se z: 

•  kloubního pouzdra (vnitřní plochy kloubního pouzdra tvoří synoviální membrána, 

která produkuje kloubní tekutinu); 
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•  styčných ploch jednotlivých artikulujících (navazujících) kostí (jsou pokryty 

hyalinní kloubní chrupavkou); 

•  pomocných zařízení, která zlepšují biomechaniku kloubu (menisky, chrupavčité 

lemy, tíhové váčky, kloubní vazy) (Dýrová & Lepková, 2008). 

Pohyblivost se nejlépe rozvíjí podobně jako u složky silové sporty a činnostmi, kdy se 

pravidelně střídá zátěž s uvolněním. Nedostatek dynamické práce se tedy jednak projevuje 

na stavu svalů, zároveň ale také v přílišném opotřebení a předčasném stárnutí kloubních 

chrupavek a meziobratlových plotének. Chrupavky sice neobsahují cévy, ale výživu nasávají 

ze svého blízkého okolí. Tedy z kloubního mazu a v případě meziobratlových plotének z těl 

sousedních obratlů. Kubátová přirovnává chování chrupavek k houbě. Když se chrupavky 

zatíží, vystupuje z ní s odpadními látkami tekutina. Při uvolnění je do nich pak s novými 

látkami tekutina opět nasávána. Jelikož se při dynamické práce střídá zátěž s uvolněním, 

dochází v chrupavkách ke střídavému vytlačení a nasávání tekutiny. U statické práce 

k tomuto procesu nedochází, což má za následek podvýživu chrupavek a jejich rychlejší 

opotřebení (degeneraci) (Kubátová et al., 2015). 

  Pro ověření pohyblivosti kloubu se často využívá Thomayerova zkouška. Jedná se o 

hloubku předklonu, kdy si testovaná osoba stoupne na schod nebo lavičku a bez pokrčení 

kolenou provede hluboký předklon, ve kterém vydrží alespoň 3 sekundy bez hmitání. Měří 

se vzdálenost konečků prstů rukou pod () nebo nad (+) úrovní podložky v centimetrech. 

Optimální jsou naměřené hodnoty v rozmezí 5 až +10 cm. Pokud cvičenec nedosáhne ani 

10 cm nad podložku, vypovídá to o hypomobilitě hybného systému vyšetřovaného člověka. 

Naopak když přesahují více než 5 cm pod podložku, jedná se o hypermobilitu (Kubátová et 

al., 2015). 

Být zdatný tedy znamená: 

•  udržet si přiměřenou tělesnou hmotnost – BMI; 

•  mít zdravé a výkonné srdce a plíce (neporušené dýchání, schopnost vydržet 

zátěž při tělesné aktivitě); 

•  mít přiměřeně silné svalstvo; 

•  udržet si pohyblivost kloubů, šlach a vazů; 
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•  udržet si duševní pohodu  schopnost zvládat stres (Kubátová et al., 2015). 

1.3.6 MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ POHYBOVÉ AKTIVITY DĚTÍ VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 

  Tělesná výchova je realizována dvakrát týdně a samozřejmě pouze cvičení v těchto 

hodinách nemůže zdatnost plně zajistit. Úkolem pedagoga v tělesné výchově je naučit děti 

dovednostem, které by k pěstování zdatnosti mohly přispět, informovat žáka o jeho zdatnosti 

a o možnostech jeho zlepšování. Děti se při praktických cvičení v hodinách dozvídají,  jak a 

proč rozvíjet svalovou a aerobní zdatnost, flexibilitu (Dvořáková, 2012). 

  Rozvoj pohybových schopností jako součásti kategorie zdatnosti patří k základním 

cílům ve školní tělesné výchově. Provedení pohybového úkolu: osvojování pohybové 

dovednosti, efektivní provádění činnosti (sportovní) aj., je vždy spojeno s aktivací 

schopností žáka: pohybových, intelektových i sociálních. Zejména vztah mezi efektivitou 

nácviku pohybových dovedností, individuální tělesnou výkonností a pohybovými 

schopnostmi: rychlostí, sílou, vytrvalostí, obratností aj., je velmi těsný. Nese všechny znaky 

vzájemné spojitosti a podmíněnosti. S dalšími nároky na růst pohybového výkonu je jejich 

vztah ještě sevřenější. Pohybové schopnosti se často vymezují jako souhrn vnitřně 

integrovaných a relativně samostatných  dispozic  subjektu, potřebných ke splnění 

pohybového úkolu. Komplexní a soustavný rozvoj pohybových schopností žáků, s 

přihlédnutím k pohlaví a věku, zvyšuje jejich tělesnou zdatnost, odolnost i výkonnost 

(Čelikovský & kol. 1990) in (Rychtecký, 1998). 

  Podle Kubátové a Machové (2015) by se návyky chování podporujícího zdraví měly 

dětem vštěpovat již od  nejútlejšího věku.  Nejlepším případem je přímá zkušenost, když 

kolem sebe děti vidí příklady zdravého chování u svých rodičů, učitelů a vychovatelů. 

Zdravé chování by mělo prostupovat celým chodem a školy, nikoliv pouze v hodinách 

tělesné výchovy. 

  Dlouhodobé sezení v lavicích vytváří pro organismus velkou zátěž tím, že podporuje 

statické zatížení. To je nutné kompenzovat dobře zvoleným pohybovým režimem, kdy se 

žáci o přestávkách projdou a trochu protáhnou. Snahou by mělo být: 

•  prevencí vzniku svalových dysbalancí u dětí cílenými, vhodně zvolenými cviky a 

jejich správným provedením; 
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•  rozvoj pohybových dovedností a smyslového vnímání za pomoci 

psychomotorických her, při kterých děti zažívají pocity radosti a zábavy a při kterých 

se zapojují také méně pohybově nadané a bázlivé děti; 

•  propojení pohybových činností s látkou vyučovacích předmětů – například, aby si 

žáci v prvouce a přírodovědě, když se učí o částech svého těla a stavbě páteře, 

zároveň uvědomovali své tělo při pohybu, zkoušeli si, jak je páteř ohebná a jaké je 

správné držení těla; 

•  seznámit děti se „školou zad“, která učí děti správnému držení těla ve vzpřímeném 

stoji i v sedu, nácvik správných pracovních poloh při psaní, čtení, malování a dalších 

pracovních činnostech, nácvik správného způsobu zvedání a přemisťování těžkých 

břemen, nácvik správného nošení  batohu  na zádech, seznámení se zásadami pro 

výběr vhodného tvaru a hmotnosti školního batohu apod.; 

•  utvářet podmínky pro aktivní odpočinek žáků o přestávkách mezi vyučováním, které 

by měly pomoci kompenzovat čas strávený v sedě při vyučovacích hodinách. 

Třídní učitel by měl dohlédnout, aby školní židle a lavice vyhovovaly výšce a 

individuálním potřebám každého žáka. Lze  také doporučit vybavení tříd speciálními 

pomůckami pro pohybovou činnost jako jsou balanční míče k sezení, koberce a lavičky. 

V průběhu dne je potřeba měnit pracovní polohy při učení a ideálně zařazovat do vyučování 

jednoduchá relaxační a protahovací cvičení. Vhodné je i zapojení vybraných jógových 

cvičení, které rozvíjejí koncentraci a zpevňují duševní rovnováhu (Kubátová et al., 2015). 

  Tělesná výchova ve škole je zpravidla dotována dvěma hodinami za týden. To je 

žalostně málo k tomu, aby pokryly skutečnou potřebu pohybu dětí. Pro odbourání stresu 

nahromaděného během dne je velice důležité věnovat se v odpoledních hodinách pohybové 

aktivitám, při kterých žáci vybijí nahromaděnou energii. Ideální je pravidelná účast ve 

sportovním klubu nebo kroužku, kde se  kromě pohybového rozvoje děti navíc setkávají 

s vrstevníky a socializují se v jiném prostředí, než je škola. U dětí se doporučuje pohyb 

alespoň dvě hodiny denně, přičemž platí, že čím mladší děti, tím více času by měly věnovat 

pohybu (Kubátová et al., 2015). 
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  Tradiční přístup  školní tělesné výchovy v českých  školách býval převážně 

výkonnostní. Závěry 5. mezinárodního kongresu ICHPER (mezinárodního sdružení pro 

zdraví, tělesnou výchovu a rekreaci) představili  roku  1990 nové pojetí tělesné výchovy, 

jejímiž cíli jsou: 

•  šťastný člověk, který má radost z pohybu a z komunikace v pohybu; 

•  podpora zdraví člověka; 

•  vytváření kladného vztahu k celoživotní pohybové aktivitě od nejútlejšího 

dětství (Kubátová et al., 2015). 

  Na maximální výkony a překonávání rekordů by se měly zaměřovat  především 

sportovní oddíly. Školní tělesná výchova by měla spíš usilovat o rozvoj všech složek tělesné 

zdatnosti v rámci individuálních předpokladů a možností každého žáka. A to bez zbytečného 

stresu  z neúspěchu a paušálního hodnocení. Příkladem může být neobratný žák s lehkou 

mozkovou dysfunkcí, který nebude schopný provádět činnosti vyžadující vyšší stupeň 

obratnosti, bude však rád provádět cviky silové. 

Pokud by byla školní tělesná výchova zaměřena výhradně výkonnostně, tak bude 

vyhovovat talentovaným žákům, ale zároveň bude odrazovat ty méně nadané. A to jsou 

právě ti, kteří potřebují motivaci k pohybu a sportovní činnosti nejvíce. Pro hodnocení žáků 

ve školní tělesné výchově by tedy nemělo být splnění určité výkonnostní normy. Hodnocen 

by měl být zejména přístup a snaha žáků při činnostech v hodinách tělesné výchovy. Také 

lze hodnotit pozitivní progres tělesného stavu a duševní kondice žáka, případně pak změny 

jeho sociálních vztahů. Hodnocení by mělo cílit k odstranění nedostatků, a hlavně k motivaci 

žáka k činnostem, které fyzicky, psychicky a sociálně zvládá. Volit by se měly činnosti, které 

žákům  poskytují příjemný prožitek a relaxační efekt, a které by se mohly stát součástí 

životního stylu žáků (Kubátová et al., 2015). 

  V Rámcovém vzdělávacím programu pro základně vzdělávání je v současnosti 

tělesná výchova zařazována do vzdělávací oblasti „Člověk a zdraví“, která se na druhém 

stupni ZŠ dělí do dvou vzdělávacích oborů „Výchova ke zdraví“ a „Tělesná výchova“. Obor 

„Tělesná výchova“ se věnuje výchově ke správnému dennímu režimu, pohybovou aktivitu 

zaměřenou na tělesnou, duševní a sociální stránku lidské osobnosti a na relaxaci a regeneraci 

lidského organismu. Také se zaměřuje na pochopení vztahu mezi příjmem a výdejem 
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energie, kdy aktivní pohyb, který by měl být důležitou součástí denního režimu, představuje 

energetický výdej a konzumace potravy pak energetický příjem (Kubátová et al., 2015). 

  Velmi zásadní roli má pohyb v oblasti sociální, kdy se podílí na vytváření hierarchie 

mezi žáky, ale zcela záměrně je možné pohybové činnosti využívat pro podporu schopností 

vnímat druhého, respektovat jej, komunikovat a kooperovat s ním a vnímat i potřeby a 

náladu druhých (Adamírová, 2004, Fischer, 2004, Dvořáková, Michalová, 2004) in 

Hrabinec a kol., 2017). 

  MŠMT (2013) uvedlo v koncepci podpory sportu 20162025 následující strategické 

cíle pro rozvoj školního a univerzitního sportu: 

•  Navyšovat počty hodin pohybových aktivit ve školním prostředí a rozvoj programu 

školních sportovních klubů 

•  Inovovat systém školních sportovních soutěží 

•  Rozšiřovat organizovanou nabídku volnočasových sportovních aktivit pro studenty 

•  Stabilizovat a rozšiřovat systém sportovních soutěží univerzitního sportu přístupného 

všem studentům 

1.3.7 VÝZNAM POHYBU 

  Dětství a dospívání jsou klíčovými obdobími, kdy se kontinuálně s biologickým a 

psychomotorickým vývojem utváří a formují vztahy i postoje dětí a mládeže k pohybové 

aktivitě. Pravidelná účast dětí a mládeže v organizované nebo  volnočasové pohybové 

aktivitě příznivě ovlivňuje také její vyšší provádění v dospělosti (BernekowBergkvis, 

Hedberg,  Janlert,  &  Jansson,  1996;  Krau,  Melamed,  Gofer    &  Froom,  2003;  Malina, 

Bouchard, &BarOr, 2004). 

  Pravidelná pohybová aktivita podporuje zdraví a zabraňuje vzniku řady nemocí, 

zlepšuje společenskou konektivitu a kvalitu života, poskytuje ekonomické výhody a přispívá 

k podpoře ekologické udržitelnosti prostředí. Je prevencí vzniku obezity a přirozeným 

nástrojem jejího redukování (Anderson & Butcher, 2006; Miles, 2007). 
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Pohyb  je  podstatným  a přirozeným  předpokladem k udržení  a  zpevňování 

normálních fyziologických funkcí organismu: 

•  zvyšuje tělesnou zdatnost; 

•  snižuje hladinu cholesterolu; 

•  přispívá k duševní svěžesti, zvyšuje pocit duševní pohody a odolnost vůči stresu, 

napomáhá lepšímu prokrvení a okysličení mozku; 

•  pomáhá proti bolestem v zádech; 

•  zpevňuje kosti a zmenšuje tak riziko zlomenin, zvláště u lidí ve vyšším věku; 

•  zlepšuje prokrvení kůže a tím i fyzický vzhled; 

•  je prevencí chronických neinfekčních (tzv. civilizačních) chorob 

(Kubátová et al., 2015). 

Pohyb náleží ke klasickým výrazovým prostředkům člověka. Pomocí pohybu lze 

vyjádřit pocity a nálady a slouží k dorozumívání v podmínkách, kdy mluvené slovo nestačí. 

Některé zdroje uvádějí, že až 60 % veškeré mezilidské komunikace je tvořeno neverbální 

komunikací. Do nonverbální (mimoslovní) komunikace se řadí mimika obličeje, postoj, 

dotyk, pohyby končetin, trupu a hlavy, dále také gestikulace, pohledy očí a další. Celkově je 

tato komunikace označována jako „řeč těla“. Správně fungující lidské tělo může být 

výmluvnější než samotná řeč. Pohybem lidé zajišťují také distanční vzdálenost mezi 

komunikujícími. Podobně jako u živočichů, lidé udržují k ostatním určitou vzdálenost, která 

jakmile je překročena, tak podněcuje ústup, útěk nebo boj. U lidí s motorikou souvisí i 

psychické činnosti jako je písmo, řeč, nebo i hra na hudební nástroj (Kubátová et al., 2015). 

  Také v současnosti má pohyb nezanedbatelnou  socializační funkci. Vyjma 

komunikačních schopností se cení fyzická síla, obratnost nebo kondice. Po sportovních 

výkonech, při tanci nebo relaxačních pohybových aktivitách se v lidském těle vyplavuje 

hormon dopamin, který má jednak úlohu přenašeče pohybových impulzů, zároveň však 

navozuje euforické pocity. Tento hormon snižuje míru stresu, jelikož v mozku  aktivuje 

oblasti, které přináší pocity štěstí, radosti a dobré nálady. Už jen z toho důvodu jsou 

pohybové aktivity ideální náplní volného času jak dětí, tak i dospělých. Pohybové aktivity 
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pak mohou posloužit zároveň jako prostředek prevence proti nežádoucím sociálním vlivům, 

jako je zneužívání návykových látek, gamblerství a mnoho dalších (Kubátová et al., 2015). 

  Pohyb tedy pozitivně působí na fyzické zdraví a kondici. Kromě toho ale přináší 

mnohem více. Za zmínku určitě stojí přínos účinků socializace a komunikace. Dále například 

účinky psychoregenerační, psychoregulační a psychorelaxační, jež pozitivně ovlivňují 

duševní stav jedince, jelikož jsou prevencí stresu, negativních emocí a dalších nežádoucích 

jevů. Pravidelně provozovaný záměrný a častý pohyb by se měl proto stát nedílnou součástí 

životního stylu všech lidí. (Kubátová et al., 2015). 

  Dopady negativního vývoje pohybové aktivity v návaznosti na nárust pohybové 

inaktivity a zvyšující se BMI je celosvětový problém (Avenell et al., 2004; Knai, Suhrcke, 

& Lobstein, 2007; Guthold, Ono, Strong, Chatterji, & Morabia, 2008). 

1.4 POHYBOVÉ SCHOPNOSTI 

Tato kapitola seznamuje čtenáře se základními pohybovými schopnostmi v dětském 

věku, mezi které se řadí obratnost, rychlost, síla a vytrvalostní dovednosti. 

1.4.1 ZÁKLADNÍ POHYBOVÉ SCHOPNOSTI V DĚTSKÉM VĚKU 

  Pohybové schopnost představují soubor vnitřních předpokladů k pohybové činnosti 

určitého charakteru. Zevním projevem pohybových schopností je pohybová dovednost. 

V každé pohybové činnosti člověka se promítají pohybové schopnosti v určitém poměru 

zastoupení. Tento poměr je různý podle charakteristik prováděných pohybů. Úroveň 

pohybových schopností je dána součinností dějů na různých úrovních (molekulární, 

buněčné, orgánové, systémové.) Při posouzení kvality některé pohybové schopnosti se 

vychází z hodnocení příslušné pohybové dovednosti (Havlíčková a kol., 1999). 

  Autoři Kučera a Zounková (2011) tvrdí, že je tato problematika z hlediska lékařského 

dohledu, ale také výběru indikace a kontraindikace jednou z dominantních. Obecná znalost 

její dynamiky v průběhu celého života, ale hlavně v rané ontogenezi je nezbytná pro lékaře, 

ale také pro trenéry a cvičitele mladých sportovců. Poučeni by však měli být určitě i rodiče. 

Základní dělení těchto stereotypů (dovedností) se dlouhodobě v našich podmínkách dělí do 

čtyř základních typů, které vycházejí z prováděné svalové činnosti: obratnost, rychlost, síla 
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a vytrvalost. V některých zemích se mezi ně zařazuje navíc takzvaná ohebnost (někdy 

dokonce uváděná jako kloubní pohyblivost). Všechny tyto základní modely provázejí 

člověka po celý život, významně se však mění jejich vzájemné vztahy jak v objemu, tak i v 

obsahu. Nikdy neexistuje žádný z nich izolovaně, vždy jsou v kombinaci s druhým, často se 

všemi. Období dětství a dospívání je charakterizováno stejným podílem. Výchova, 

společnost, ale i onemocnění a oslabení mohou tento fyzický poměr změnit a tím měnit také 

jejich  fyziologický vývoj každého jednotlivce. Proto platí zásada individuálního přístupu 

nejen  k volbě typu sportovní zátěže, ale i jeho kvalitě a kvantitě ve vztahu k základním 

i speciálním pohybovým i mentálním požadavkům daného sportu v souvislosti se stupněm 

vývoje a podmínkami začínajícího jedince. Vždy jsou limitující pro celkový tělesný stav, 

kardiovaskulární výkonnost a svalovou vybavenost. Ty jsou zásadní při vzniku 

patologických stavů v důsledku tréninku. 

  Základní typy pohybu, ze kterých se odvíjejí všechny pohybové aktivity nejen ve 

sportu, ale i v běžném životě: 

•  obratnost je charakterizována nervosvalovou koordinací; 

•  rychlost se vyjadřuje náhlou změnou délky svalového vlákna a z ní pak plynou 

změny těla, a to jak polohy, tak i místa a vzájemného vztahu tkání; 

•  síla charakterizuje intenzitu svalové kontrakce s minimální změnou délky vlákna; 

•  vytrvalost je určována dobou provádění svalové aktivity kterékoli z předcházejících 

pohybových vazeb (Kučera, Zounková, 2011). 

  Toto schéma je návodem pro jejich hodnocení a zařazování do volných 

i organizovaných aktivit a v neposlední řadě také pro terapeutické postupy. V praxi se 

nevyskytuje izolovaná forma, vždy jde o jejich kombinace. Rozhoduje jejich podíl na 

aktivitě. 
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  Trenéři označují základní pohybové vzorce takto: 

•  obratnost  schopnost účelně harmonizovat pohyby různých částí těla; 

•  rychlost    schopnost vykonávat pohybovou činnost maximální intenzitou 

v minimálním čase; 

•  síla  schopnost překonat vnější odpor svalovým úsilím; 

•  vytrvalost  schopnost vykonávat jakoukoli činnost delší dobu bez snížení její úrovně 

únavou (Kučera, Zounková, 2011). 

   

Pro úplnost je nutné zmínit skutečnost, že izolovaná rychlost a obratnost jsou dány 

izometrickým svalovým stahem a minimální změnou tonusu, naproti tomu izolovaná síla je 

izolované měnění tonusu bez změn délky. To je dobré při vysvětlení některých 

patologických stavů v extrémních situacích. Například při dlouhodobém pobytu ve stavu 

beztíže, nebo při dlouhodobém ležení na lůžku či v pevném obvaze (Kučera, Zounková, 

2011). 

1.4.2 OBRATNOST 

  Obratnostní (koordinační) schopnosti se obvykle charakterizují jako schopnost řešit 

rychle a účelně pohybové úkoly různého stupně složitosti, někdy se sem zařezuje i schopnost 

učit se rychle novým pohybům (Choutka a Dovalil, 1991). 

  Obratnost je pohybová schopnost kvalitativně odlišná od “kondičních” pohybových 

schopností. Je totiž dána kvalitou koordinační a kontrolní regulace prováděných pohybů. 

Předpokladem rozvoje obratnosti jsou: vysoká plasticita CNS, velká kloubní pohyblivost čili 

flexibilita a dokonalá práce všech analyzátorů. Projevem obratnostních schopností je 

koordinačně náročná složitá pohybová činnost (Havlíčková, 1999). 

Autoři vysvětlují, že obratnost je charakterizována kvalitou neuromuskulární aktivity 

a následné koordinace. Za fyziologických podmínek se problematika obratnosti překrývá 

s rychlostí, méně pak se silou a vytrvalostí. Vždy sehrává zásadní roli při jakémkoli výkonu, 

ale také v patologii. Platí to pro celý organismus, ale nejvíce se projevuje v pohybové 

soustavě. Řadí se mezi první dovednosti, s nimiž se novorozenec potýká. Současně je 
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i primární v jejich oslabování během pozdějších stádií ontogeneze. Typické je, že se 

v průběhu života její podíl na pohybových aktivitách snižuje na úkor ostatních. Více než 

v ostatních dovednostech se projevují odchylky obratnosti v kvalitě důsledkem stárnutí a 

patologické únavy. Změny nastávají na nitrobuněčné úrovni v jejich projev je pak 

nepředvídané selhání. Platí to pro všechny věkové kategorie,  u dětí pak podstatně více. 

Zejména v období puberty. Platí to pro všechny pohybové, sportovní, rekreační, ale 

i mentální činnosti. Proto ji musíme věnovat zvláštní pozornost při dohledu na cvičící dítě. 

Nejen v rámci lékařského sledování těchto aktivit, ale i jako jednomu z možných prvních 

příznaků vznikající patologie. V celé rané ontogenezi se nejvíce pojí s rychlostními 

činnostmi, následně se silovými a nakonec vytrvalostními dovednostmi. Prakticky všechny 

dětské spontánní hry obsahují vždy uvedenou trojici (Kučera, Zounková, 2011). 

  Podle autorů Kučery a Zounkové (2011) jsou výhodným stimulátorem obratnostních 

činností dětské hračky, zejména ty, které je možno rozhýbat, a dále ty, kde jsou jejich aktivity 

provázeny zvukovými efekty. U nejmladších jedinců je hračka prostředkem, včetně míče. 

Zde dominuje uvedená možnost vyvolání pohybu, ale roli hraje i tvar, barva a dokonce 

zvukový efekt dotyku s dítětem samým nebo okolím. U mladých sportovců pak výraznou 

úlohu sehrává i oblečení, jeho tvar, pestrost, a zejména využití vzoru slavných osobností. To 

je krásně vidět na nošení triček s jejich jmény a symboly klubu. Známky překročení prahu 

snesitelnosti obratnostních cvičení se projeví primárně na jemné motorice ruky, ale také 

mimických svalů. Tyto příznaky jsou objektivním syndromem překročení momentální 

výkonnosti a právě u mladého jedince pak prvním odrazovým můstkem pro vznik dalších 

patologických stavů. 

1.4.3 RYCHLOST 

Nejčastěji se rychlost spojuje s pohybovými činnostmi krátkodobého trvání, které 

sportovec provádí individuálně nejvyšší rychlostí, tj. v nejkratším čase. Jedná se o pohyby 

nebo o pohybové činnosti bez většího odporu nebo jen s malým odporem, konané 

s maximálním úsilím (Choutka a Dovalil, 1991). 

Rychlostní schopnost je pohybová schopnost nutná k provádění pohybové činnosti 

většinou cyklického charakteru s maximální frekvencí jednotlivých pohybů v minimálním 
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časovém úseku (při dané dráze). Rychlostní výkony musí být prováděny s maximálním 

úsilím rámcově několik sekund (Havlíčková, 1999). 

Kučera a Zounková (2011) vyjadřují rychlost změnou délky svalového elementu v 

časovém úseku. Přesněji jako přírůstek dráhy (v tomto případě změnou délky) za stanovený 

časový úsek. V praxi pak nejčastěji určením doby provedeného pohybu. Izolovaně se s ní 

nesetkáme, vždy je spojena se silovou reakcí a relativně také s vytrvalostí. Je bezprostředně 

navázána na obratnostní aktivitu. Při rychlosti jsou efektory výkonu převážně vlákna bílého 

typu. Ale to platí zejména pro počáteční fázi výkonu. Pak přistupují i červené složky. To 

také charakterizuje problematiku prevence poškození pohybové soustavy i kvalitu vlastního 

výkonu. Tato intenzivní rychlostní činnost zajišťuje obranné mechanismy kompenzace 

eventuálně vynucených pohybů, (zakopnutí, uklouznutí, ale třeba i pohyby při rvačce anebo 

při povodni), Ve sportu to je startovní rychlost (několikasekundové zrychlení po počátku). 

  V dětském věku převažuje rychlost v absolutní většině dětských her. Maxima 

dosahuje zhruba mezi 5 a 10 metry při běhu, někde se také uvádí 310 sekund od zahájení 

pohybu. Problém je reakce přidružených svalových složek. Teoreticky pro tuto 

„superiniciální“ fázi není rozcvičení v pravém slova smyslu nutné, ale již zmíněná smíšená 

práce v praxi vylučuje jakýkoli pohybový výkon bez předehřátí. U dítěte právě uvedený 

poměr vláken prokazuje relativně nižší riziko nedostatečného rozcvičení. Mimo této 

anatomické charakteristiky k tomu ale výrazně přispívá i rychlá adaptace mladého 

organismu na zátěž. Dále také skutečnost, že díky vyššímu ladění sympatiku v rané 

ontogenezi se snižuje riziko momentálního selhání. Přesto je rychlostní výkon z největší 

části limitován neuromuskulární koordinací a nervověcévní výkonností. V tělovýchovné 

praxi se proto velmi často zmiňuje jako rychlostněsilová. Je to ustálené podstatou svalové 

kontrakce  i relaxace. To podle autorů vyjadřuje i Hillova základní rovnice svalové 

dynamiky. Za určitých podmínek je možné popsat i rychlostněvytrvalostní činnost; i když 

zde je zdánlivě situace odlišná, principy jsou stejné. V počátku i v průběhu jsou střídavě 

zapojovány všechny svalové typy. Riziko rychlostní činnosti je nejčastěji v rychlém 

aktivování nebílých složek svalu, a tedy možném poškození svalu, ale také v intenzivním 

lokálním přetížení příslušné tkáně. Jako příklad autoři uvádí přišlápnutí paty a následné 

přetržení tricepsu. Podobně působí za určitých okolností skok či poskok, ale i třeba hod, 
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zejména v odhodové fázi, stejně jako odraz při startu nebo skoku. Regenerace a rozcvičení 

jsou faktory výrazně snižující tato rizika (Kučera, Zounková, 2011). 

  Ohroženými místy při rychlostních aktivitách jsou prakticky všechny svalové tkáně 

(prudký a často neočekávaný atypický pohyb) a na ně navazující orgány. Platí to ve všech 

věkových kategoriích a tedy i u dětí. U nich se však v pohybovém systému zásadně uplatňuje 

růstová zóna, která má charakter chrupavčité tkáně se všemi uvedenými riziky. Riziko 

přinášejí hlavně atletické disciplíny, konkrétně skokové a hody, z ostatních sportů pak 

dominují kontaktní hry. Zásady prevence ale platí i pro dětské hry, jejichž významnou 

součástí jsou povětšinou rychlostní aktivity. Prevence je v intenzivním předehřátí a pro 

vlastní počáteční fázi pohybu pak spíše u starších jedinců cílený strečink (Kučera, 

Zounková, 2011). 

  Další komplikace mohou podle autorů nastat v selhání kloubní oblasti a v kostní 

struktuře, Zde se ale ve všech případech jedná o lokální překročení prahu tolerance tkáně. 

Nejčastěji při prudkém zvýšení zátěže při vzpírání, nárazech či úderech a srážkách 

v kolektivním sportu či nezvládnutém pohybu v individuálním sportu (lyžování, tenis, ale 

také třeba golf). Krátkodobý rychlostní impuls může při jeho atypickém směru vyvolat velice 

častý patologický stav na chrupavčitých strukturách. To se týká třeba meziobratlových 

plotének, ale také menisků a nakonec každé chrupavčité krycí tkáně. Důsledky jsou pak jak 

v  luxaci, posunu či natažení, natržení a přetržení fixačních složek, tak i ve vlastní poruše 

destičky (natržení i vykloubení). Zároveň jsou postiženy i vnitřní struktury ploténky 

(Kučera, Zounková, 2011). 

  Zásadní pozici zaujímá rychlost v závěrečných fázích ostatních aktivit. Zde často 

musí být akutně nahrazen pokles výkonnosti provádějící  dominující   tkáně v důsledku 

nástupu patologické únavy. Komplikovaná je z hlediska svalové práce takzvaná cyklická 

rychlost. Je podstatou intervalového tréninku nejen u různých rekreačních aktivit, ale také 

v některých typech tréninku speciálního charakteru nebo ve sportovních hrách. Zde je 

nesmírně nutné vždy vycházet ze zákona postupného zvyšování kvality i kvantity (Kučera, 

Zounková, 2011). 

   Nejčastější lokalizace poškození svalu jsou podle autorů při rychlostních aktivitách 

dlouhé svaly zádové, přímý sval břišní, trojhlavý sval lýtkový a zejména čtyřhlavý sval 
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stehenní. Bez významu ale nejsou ani hluboké svaly břišní a odtud vycházející končetinové 

jako m. iliopsoas a m. obturatorius, které často nejsou vůbec diagnostikovány a terapie je 

mnohdy pouze symptomatická či lépe analgetická. U dospělých je tato symptomatologie 

dobře známá a bývá vyhodnocena, ale u dětí se z nějakého důvodu přehlíží, což je často 

zdrojem poruch nejen v pohybovém systému, jeho skladbě, ale i funkci. Je to podle slov 

autorů známá problematika mikrotraumat a jejich důsledků (Kučera, Zounková, 2011). 

  Za další skupinu postiženou rychlostními činnostmi označují autoři úponové poruchy 

charakterizované primární bolestí a sekundární poruchou funkce. Jejich nejčastější výskyt 

bývá v oblasti inzerce Achillovy šlachy, dále v loketní a ramenní oblasti a u některých sportů 

je typická také lokalizace v tříslech, i když se zde velmi často kombinují s další příčinou  

obvykle přetížením. Přesto vyvolávajícím momentem „poslední kapkou“ je vždy aktuální 

rychlostní stimulus (Kučera, Zounková, 2011). 

  Autoři Kučera se Zounkovou (2011) dále tvrdí, že porucha celistvosti kosti při 

rychlostních činnostech není až tak častá. Má podobnou etiologii jako entozopatie, což jsou 

bolestivé syndromy zapříčiněné zánětlivými a degenerativními procesy v oblasti úponů 

šlach, vazů a kloubních pouzder. Zlomenina je překročením tolerance postižené tkáně 

intenzivním impulsem. Ten ale spíše patří do oblasti síly, či silových vektorů (údery, srážky, 

nárazy). Při rychlostních sportech se stane opět tou poslední kapkou některý z rychlostních 

elementů u stres fraktur. Svalování viny na jejich vznik jedním určitým pohybem je tedy 

zavádějící. Četnost se v poslední době zvyšuje. Lokalizace jsou nejčastěji na bércové kosti, 

metatarzální oblasti a někdy i v metatarsech, což jsou kosti v nártu. Dětský intenzivní 

sportovní trénink je relativně častou příčinou tohoto stavu. Nelze proto bagatelizovat 

jakoukoli bolest v oblasti zatěžovaných tkání a svádět to na růstové příznaky, jak se rády u 

dětí vysvětlují bolesti kolen, bérců, plosek ale i třeba zad. 

  Prevence poranění při rychlostních aktivitách je podle autorů vždy v dokonalé 

připravenosti všech zúčastněných tkání. Nemělo by se zapomínat, že se to může týkat i přímo 

neangažovaných oblastí při vytrvalosti, jako je prudký pohyb např. krční svaloviny a 

zejména zádových svalů. Jsou popsány nepříjemné svalové distenze až ruptury, ale také 

distorze a zlomeniny, při odhánění hmyzu v průběhu vytrvalostního výkonu. Zvládnutí 

techniky musí být doprovázeno nejen teoretickým, ale také hlavně praktickým seznámením 

se s možnými neočekávanými tzv. vyrovnávacími pohyby. Do primární prevence v této 
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oblasti patří záměrný nácvik pádů. Selhání dalších orgánů a systémů při rychlostních 

aktivitách je vzácnější, ale o to závažnější a vzniká vždy na podkladě již existující 

patologické situace. Může to být podcenění banálního onemocnění nebo již dříve proběhlé 

choroby, ale i vrozené malformace. Tyto akutní stavy jsou časté v období puberty (Kučera, 

Zounková, 2011). 

  Autoři zmiňují, že regenerační proces je nutností pro všechny typy pohybové aktivity 

rychlostního typu. Zapomíná se často na regeneraci bezprostředně po zátěži. Zatímco pro 

většinu atletů je vyklusání jakýmsi zákonem, při kterém dojde k odplavení laktátu. Pro další 

hráče mnohých kolektivních sportů je to spíše strašidlem. Dítě samovolně tuto kompenzační 

aktivitu provádí, často ale proti vůli dospělých. Pro dítě není absolutní klid regenerací, samo 

naopak potřebuje kompenzační aktivitu. Regenerace totiž není ani u dětí jen doplnění 

ztracených tekutin (Kučera, Zounková, 2011). 

1.4.4 SÍLA 

  Při použití pojmu síla může docházet k nedorozumění tím, že se nerozlišuje síla jako 

fyzikální veličina a síla jako pohybová schopnost. V mechanice vyjadřuje síla míru 

vzájemného účinku těles, příčinu pohybu. V tomto smyslu se každý tělesný pohyb děje 

určitou silou, má určitou rychlost, jisté zrychlení, trvá jistou dobu atd. Ve smyslu 

fyziologickém vystupuje síla jako zdroj pohybů člověka, jako schopnost vykonávat tělesnou 

činnost. Tato schopnost je příčinou přemístění těla nebo jeho části. Ve smyslu pedagogickém 

nebo didaktickém pak podle autorů představuje tato schopnost důležitou kvalitativní 

charakteristiku volních řízených pohybů člověka, jimiž řeší konkrétní pohybový úkol. Jedná 

se tak o pohybovou schopnost vyvíjet sílu ve fyzikálním smyslu (Choutka a Dovalil, 1991). 

  Síla je pohybovou schopností, projevující se dovedností překonávat vnější či vnitřní 

odpor kladený stahujícím se svalům. Sílu ve smyslu fyzikálním měříme dynamometry, 

vykonanou prací nebo výkon ergometry nebo ergografy. Funkčním podkladem síly je 

mohutnost svalové kontrakce (Havlíčková, 1999). 

Autoři Kučera a Zounková (2011) popisují sílu jako veličinu vyvolávající 

mechanický pohyb těles jejich vzájemným působením. Na tkáni se projeví tahem a tlakem, 

a tedy i deformací. To platí pro vazy, šlachy, chrupavky i kosti. U svaloviny ale hraje aktivní 

roli také izotonická aktivita. To jsou určující činitelé většiny patologických stavů a v základu 
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způsobují většinu distenzí, ruptur, fraktur, ale i deformaci tkáně. Mimo typickou statickou 

sílu je však nutné brát v potaz také sílu odstředivou a gravitační. Ty mohou velice ovlivnit 

vlastní silové působení. Jedná se teoreticky o izometrickou svalovou kontrakci, ale v běžném 

životě se projevuje jenom jako smíšená svalová aktivita. Za fyziologických podmínek se ale 

s izolovanou izometrickou prací nesetkáme. Je skryta do antigravitačního působení ve formě 

udržování polohy. To je jedním z problémů zejména v dětském období. Dlouhodobě 

realizovaná antigravitační činnost (z hlediska jedince i okolí je ale pokládaná za nečinnost, 

protože není viditelný pohyb) patří k těm aktivitám, které jsou pro dětský organismus velice 

zatěžující. To ji pak řadí mezi nejčastější pohybové aktivity, přestože z hlediska pohledu se 

to tak vůbec nejeví. Vlastní patologie spojená se silovými stereotypy je podle slov autorů 

vždy kombinovaná. Tvrdí, že se vždy jedná o překročení prahu tolerance. Nastartování 

fyzického pohybu  a nezáleží, zda se jedná o rychlostní, obratnostní, nebo vytrvalostní  je 

vždy charakterizováno startovací silou. A ta, jak je známo, se blíží k 50% absolutní síly. 

Proto se patologie překrývají. Pro silové prvky se jako závažný a často kritický jeví syndrom 

přetížení úponových oblastí  entezopatie. Zde důsledkem zhoršeného cévního zásobení 

dochází k patologickým procesům, charakterizovaným jako bolest, a zejména pak bolest 

zátěžová. Lokalizace je všude tam, kde inzerují velké svalové skupiny, nebo jsou atypické 

svou povahou. Jsou to často třísla, ale také loketní klouby. Dále třeba patní kost nebývá 

podle autorů výjimkou. Jedná se podle nich tedy o projevy rychlostní síly, ale také silová 

vytrvalost se podílí na rizicích. Jsou to opakované, často jednotvárné činnosti, které 

vyvolávají selhání. S jevy od svalových křečí po svalové ruptury se setkáváme všude tam, 

kde se vyžaduje dlouhodobá intenzivní práce. U dítěte tento stav bývá méně dramatický, ale 

přesto se s ním musí počítat. Autoři tvrdí, že příčinou je většinou narušení vytvořených 

pohybových vzorců  nacvičených aktivit. Zdánlivě odlišnou, ale v principu stejnou genezi 

má skupina stres fraktur, které sem právě pro svou podstatu můžeme zařadit. Je to důležité 

jednak pro diagnózu a terapii, ale zejména také pro prevenci. Podíl izolované statické práce 

v dětství je menší než v jiných etapách života, s výjimkou nucené pacifikace ve školní lavici 

 tu však dítě reflexně kompenzuje jinými pohyby (většinou rychlostními a obratnostními). 

Problém zůstává móda počítačů a dlouhodobého vysedávání před obrazovkou. 
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1.4.5 VYTRVALOSTNÍ DOVEDNOSTI 

  Vytrvalost je pohybová schopnost člověka k dlouhotrvající pohybové činnosti. Je to 

soubor předpokladů provádět cvičení s určitou nižší než maximální intenzitou co nejdéle 

nebo po stanovenou dobu co nejvyšší možnou intenzitou. Určující význam pro posouzení 

této schopnosti má nástup únavy. Proto se vytrvalost zjednodušeně definuje jako schopnost 

odolávat únavě (Choutka a Dovalil, 1991). 

  Vytrvalost je pohybová schopnost umožňující déletrvající činnost střední až mírné 

intenzity bez poklesu výkonu. Obecně platí nepřímo úměrný vztah mezi intenzitou činnosti 

a dobou provádění této činnosti. Nejčastějším projevem jsou dlouhodobé cyklické činnosti 

jako chůze, běh, plavání, cyklistika (Havlíčková, 1999). 

Kučera se Zounkovou (2011) popisují vytrvalostní dovednosti jako dominující 

aktivity  nejenom  sportovců, ale prakticky každého zdravého, ale nakonec i nemocného, 

avšak mobilního jedince. Provádějí se vždy submaximálně a často ještě níže, nikdy ve stavu 

maxima. To však platí o momentální aktivitě, ale na druhou stranu to neplatí o té 

dlouhodobé. Podle autorů je to tedy činnost, při které dochází ke kvalitativnímu i 

kvantitativnímu nárůstu zátěže organismu. Ten na to reaguje adaptačními mechanismy až do 

okamžiku, kdy jejich kapacita nestačí na prováděnou zátěž. Následně stačí drobný, často 

zcela odlišný impulz, aby došlo ke známkám selhání. U většiny těchto vytrvalostních aktivit 

se pohybuje zátěž obecně na hodnotách kolem 30% maxima s možností krátkodobého 

zvýšení až k maximu. (Tento pojem je běžně používán v praxi, přičemž je velmi diskutabilní 

jeho  stanovení. Slouží k tomu stanovení měřitelných hodnot fyziologických i 

biochemických. Ty však především při pohybu nejsou konstantní a závisí na vlastním stavu 

organismu, ale také na zevních faktorech, jako je teplota, hluk, osvětlení a podobně.) 

Maxima však dosahuje dítě velmi výjimečné a za horní hranici tolerance se u něj pokládá 

hodnota v pásmu 7580 % tohoto víceméně teoretického maxima. Vyjadřování tohoto 

maxima je složité a dnes se v běžné praxi používá hodnocení oběhových ukazatelů pomocí 

sporttesterů snímajících tepovou frekvenci či telemetrické registrace dalších funkcí. 

  V celkovém denním obsahu pohybových činností tvoří podle autorů vytrvalost 

průměrně 75% všech aktivit, přičemž absolutní převahu tvoří sedavý způsob zaměstnání 

i využívání volného času. U dítěte je však přesto podíl vytrvalostních aktivit v pravém slova 
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smyslu výrazně nižší. V době, kdy autoři tuto knihu psali, tak se prý pohyboval kolem 50 %, 

a to právě v důsledku kompenzačních aktivit i při sezení či dlouhodobém udržování polohy. 

Vytrvalost se u dětí vyjadřuje schopností opakovat krátkodobé pohybové činnosti po delší 

dobu, takže se vlastně jedná o dlouhodobou svalovou vytrvalost. K tomu je ale nutné 

respektovat regenerační fázi, za kterou je možné považovat podle intenzity 2590 sekund po 

krátkodobém zatížení. Pokud se týká vlastního poškození, je takto prováděná činnost, stejně 

však i vysloveně vytrvalostní, v akutní fázi minimálně riziková. Většina patologických 

stavů, a to jak akutních, tak i chronických, vzniká v důsledku překročení prahu tolerance 

nikoli vlastní vytrvalostní pohybové aktivity, ale ostatních pohybových stereotypů a funkcí 

jednotlivých systémů. Nedojde totiž k adekvátnímu vyrovnání se s náhle či postupně 

vzniklou nedostatečností. Většinou je to v důsledku nedostatečné cirkulace jakéhokoliv 

původu, nervovou nedostatečností či provedením pohybového vzorce, na nějž v ten okamžik 

tkáň nemá volnou pracovní kapacitu (uklouznutí, prudký pohyb, psychický vliv apod.). Tyto 

zákonitosti platí jak pro tzv. celkovou vytrvalost, tak i pro lokální. Vzhledem k vzájemným 

souvislostem je však toto dělení spíše v oblasti teorie nežli reality. Těžko lze totiž určit jejich 

vzájemnou hranici. Pro vytrvalostní činnosti je významná motivace. Dlouhodobá a někdy i 

značně monotónní aktivita je pro některé jedince nevhodná a zatěžující. Platí to zejména pro 

ranou ontogenezi, kde strádání činností i dovedností je důsledkem potřebné motivace k 

činnosti. Dětský organismus vyžaduje časté střídání forem i obsahu činnosti a z toho pak 

zákonitě vyplývá relativní nedostatek a hlavně nezájem o vytrvalostní programy v dětském 

věku. Přesto se ale těmto pohybovým projevům u dětí nelze vyhnout a tím více je nutná i 

cílená a racionální regenerace odpovídající provedené vytrvalostní zátěži. Netýká se to jen 

sportovců, ale každého, kdo provádí jak smíšený, tak i převážně statický tělesný výkon. Pro 

dítě to pak platí dvojnásob (Kučera, Zounková, 2011). 

  Pro úplnost zmiňují autoři Kučera a Zounková (2011) také ohebnost. Jedná se podle 

nich o termín, který v našich podmínkách používají někteří trenéři a cvičitelé zejména 

v akrobatických formách sportovních či pohybových aktivit. Popisují jej jako maximální 

pohyblivost v kloubním systému. Vychází se ze skutečnosti, že pohyby v kloubech jsou 

závislé na řadě faktorů a jedním z nich je ten, který právě tento pojem zdůvodňuje. Je to 

pohyblivost v předškolním a batolecím věku. V této době dítě dokáže provádět bez problému 

pohyby později nemyslitelné. Příkladem může být známé dání si dolní končetiny za hlavu a 
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podobně. Snaha některých cvičitelů je udržet tento stav kloubní hypermobility do dalších 

etap života. V uvedeném období hraje svou roli nejen větší plasticita vazivového systému, 

ale také možný, i když mikroskopický pohyb v epifyzálních liniích. Kloubní pohyblivost je 

však limitována anatomickou kapacitou danou skladbou a tvarem kloubu. Tu není možné za 

fyziologických podmínek zvyšovat, pouze je jí možno dosahovat. Jelikož ji omezují 

nejčastěji svalové funkce, které ji ovlivňují. Zvyšování kloubní pohyblivosti za 

fyziologických podmínek není možné, je možné pouze absolutně využít anatomického 

rozsahu pro kloubní dimenzi pohybu. Jakýkoli pohyb přesahující anatomickou strukturu je 

patologií. Platí to především pro klouby kyčelní, kde se poměrně často subluxace v raném 

stadiu obdivuje jako baletní talent, ale stárnutím se projeví patologie. Podobně je tomu i při 

hypermobilitě páteřní soustavy. Stále ještě přetrvává hodnocení větší pohyblivosti 

meziobratlových kloubů jako pozitivní známka zdatnosti, dokonce i výkonnosti. Dostalo se 

to dokonce i do některých fitness testů, a dokonce také do výběrových kritérií, kde každý 

centimetr dosažený pod podložku při předklonu a natažených dolních končetinách byl 

hodnocen jako kladný bod (Kučera, Zounková, 2011). 

  V celém systému pohybových dovedností se podle slov autorů výrazně uplatňuje jak 

zdatnost a výkonnost, tak i akutní a chronická únava. Vždy jsou ve vzájemném napojení a 

ovlivnění (Kučera, Zounková, 2011). 

1.5 POHYBOVÝ SYSTÉM DÍTĚTE 

Tato kapitola se dělí na dvě části. První nahlíží na pohyb u dětí. Druhá vymezuje 

období staršího školního věku. 

1.5.1 DÍTĚ A POHYB 

  Období utváření jedince a přípravy na další etapy života je zcela specifická a 

zákonům biologie a nakonec i společnosti odpovídající doba, jíž musí každý projít. 

V poslední době se bohužel často setkáváme s názory, že jsou kategorie jedinců, pro které 

tyto principy neplatí. Ty mohou výrazně poškodit mladý organismus nejen v oblasti, do níž 

toto snažení směřuje, ale i v obecné rovině, jak ve smyslu aktivního zdraví, tak nemocnosti, 

ale i vývoje a utváření jednotlivých orgánů či systémů (Zounková, Kučera, Dylevský, 2011). 
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  Ontogenetický vývoj jedince je zákonitě výrazem fylogenetického vývoje druhu a 

sekundárně odráží faktory zevního, ale i vnitřního prostředí. Jejich znalost a respektování 

patří k povinnostem vychovatelů, ale i lékařů a nakonec i mladých jedinců samotných 

(Zounková, Kučera, Dylevský, 2011). 

  Platí to obecně, tedy i u dítěte. Z toho pak plyne zásada, že by organismus měl být 

stejnou dobu, po kterou provádí (či spíše neprovádí) nějaký pohyb, zatížen kompenzační 

aktivitou. Tedy stejnou dobu, jakou spí, by se měl pohybovat. U dítěte toto platí prakticky 

od předškolního věku. V pozdějších etapách života pak zejména v civilizované společnosti 

by to mělo být zohledněno ještě ve vztahu ke statické práci, která se v dětském věku realizuje 

většinou ve škole. To tedy znamená, že stejný čas, který dítě prosedí ve škole, by mělo mít 

aktivní pohyb všeobecně rozvíjejícího charakteru. V dnešní době se ale k tomuto režimu 

blíží jen malá část populace. K rozsahu smíšené a zejména lokomoční inaktivity přispívá 

prakticky od školního (a někdy již i předškolního) věku vysedávání u počítačů a televize. 

Nezbývá tedy čas na spontánní aktivity (Zounková, Kučera, Dylevský, 2011). 

Máček uvádí, že častou otázkou rodičů na lékaře a pedagogy je, jak časté, jak 

intenzivní a jakého druhu má být cvičení, aby mělo léčebně preventivní, povzbudivý 

i výchovný efekt na dětský organismus. Je  to rozsáhlý komplex problémů, který nelze 

zodpovědět jednou větou. Je nutné jej postupně rozebrat a odpovídat zejména na to, co je 

experimentálně ověřené, co je známo ze zkušeností a poukázat na oblasti, kde  se  dosud 

uplatňují neověřená mínění (Máček, Vávra, 1988). 

  Máček dále zmiňuje, že Americká společnost pro sportovní medicínu došla 

k následujícím závěrům: 

1)  Frekvence tréninku má být 35krát týdně. 

2)  Minimální intenzita má být 60 % maximální srdeční rezervy (120135 tepů za 

minutu) nebo 50 % VO2max 

3)  Trvání tréninku má být od 15 do 60 minut trvalé aerobní činnosti. 

4)  Druhy činností: doporučuje se zaměstnávat dynamicky velké svalové skupiny 

formou běhu, rychlé chůze, během na lyžích, jízdou na kole, plaváním apod. 
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Podle některých názorů platí podobná doporučení i pro děti, a to především v období 

puberty a později (Máček, Vávra, 1988). 

Krištofič (2006) vymezuje cíle, které lze naplňovat gymnastickou průpravou: 

•  stabilizovat pohybové stereotypy, vytvořit a zautomatizovat kvalitní 

pohybové návyky; 

•  rozvíjet senzorické schopnosti, rozvíjet vnímání poloh a pohybů; 

•  formovat korektní držení těla; 

•  rozvíjet kinestetickou diferenciaci; 

•  rozvíjet koordinační schopnosti; 

•  rozvíjet silové schopnosti; 

•  rozvíjet flexibilitu; 

•  naučit se padat; 

•  vytvořit širokou pohybovou základnu; 

•  rozvíjet morálně volní vlastnosti. 

  Krištofič (2006) dále uvádí důvody, proč podle něj není pro děti vhodné posilování 

na strojích, nýbrž posilování gymnastického typu. 

1)  Všestranná pohybová příprava by měla zahrnovat pohyby v rovině sagitální (předo

zadní), v rovině frontální (úklony) i v rovině transversální (rotace). Na posilovacích 

strojích převažují pohyby v sagitální rovině. 

2)  Posilování na strojích bývá úzce zaměřeno na vybrané svalové skupiny a způsob 

jejich zapojování bývá odlišný od reálných životních podmínek, a proto transfer 

(přenos) této způsobilosti do reálného prostředí nedosahuje vysokých hodnot (malá 

stimulace mezisvalové koordinace). 

3)  Posilování na strojích se děje většinou v omezené škále směrů pohybu, čímž není 

zajištěna rovnoměrná distribuce svalového napětí kolem kloubu a nezvyšuje se 

významně kloubní stabilita; tuto způsobilost stimuluje více funkční posilování 

gymnastického typu. 
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1.5.2 STARŠÍ ŠKOLNÍ VĚK 

  Perič (2008) popisuje starší školní věk jako období přechodu od dětství k dospělosti. 

Je charakterizováno biologickými a psychickými změnami. Vysoké tempo biologicko

psychosociálních změn i jejich výrazně individuální průběh je způsoben činností 

endokrinních  žláz a rozdílností v produkci jejich hormonů. Jedná se o období velmi 

nerovnoměrného vývoje, jak tělesného, tak i psychického a sociálního. S ohledem na tyto 

procesy je možné toto období rozdělit ještě do dvou, svým charakterem nestejných fází, fází. 

První z nich, která je provázena bouřlivým obdobím prepubescence, vrcholí přibližně kolem 

třináctého roku a po ní následuje poněkud klidnější fáze puberty končící kolem patnáctého 

roku dítěte. 

  Hájek (2001) uvádí, že v tomto vývojovém stadiu ovlivňují motoriku velmi výrazně 

psychologické změny. U chlapců většinou později než u dívek. Pubescenti mají zvýšenou 

vnímavost a citovou labilitu, střídají se u nich různě dlouhé fáze vitálně optimistické a vitálně 

depresivní, v chování pak fáze vystupňované aktivity a  apatičnosti. To se promítá i do 

motorického projevu, do ochoty podstoupit fyzické zatížení apod. Celkově se však projevuje 

zvýšený zájem o různé obory lidské činnosti včetně činnosti sportovní, u níž je třeba 

zdůraznit nutnost naplňování požadavku všestranného tělesného rozvoje. Organizovaný 

proces tělesné výchovy by měl být stále jedním ze základních článků harmonického vývoje 

osobnosti pubescenta. Školní tělesná výchova probíhá v tomto stadiu většinou 

diferencovaně, odděleně zvlášť pro chlapce a pro dívky. 

  Jeřábek (2008) označuje toto období věku cca od 10 do15 let za etapu základního 

tréninku. V tomto období podle něj převládá všestrannost. Děti by se měly naučit co nejvíce 

pohybových dovedností a získat základy všech základních atletických disciplín. V  tomto 

období se také utváří vztah k atletice, děti se učí cílevědomosti a určité zodpovědnosti, 

uvědomují si základní principy tréninkového procesu a jeho vliv na výsledky při soutěžích. 

Ani zde však není sportovní výkon hlavním kritériem správnosti tréninku. Nejdůležitější je 

celkový stupeň rozvoje ve velmi širokém záběru. Autor zmiňuje například úroveň rozvoje 

pohybových schopností, množství osvojených dovedností, kladný vztah k tréninku a 

soutěžení, rozvoj morálněvolních vlastností apod. V obsahu tréninku by pak měly převládat 

cvičení všeobecného charakteru a speciální cvičení by se mělo zařazovat pouze zřídka. Na 

této etapě z hlediska dlouhodobého charakteru závisí možnost dalšího sportovního růstu. 
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Chybíli totiž všestranný pohybový základ nebo jsou již vyčerpány účinné prostředky pro 

růst sportovní výkonnosti, perspektiva dalšího zlepšování se oslabuje. Často s tím může 

souviset také ztráta motivace a zájmu o sportování. 

  Podstatou vývoje motoriky v tomto období je její diferenciace a přestavba. Až dosud 

spíše plynulý, postupný vývoj je u většiny žáků  pubescentů  narušen a projevuje se třemi 

typickými negativními projevy: 

1)  Zhoršením motorické koordinace   koordinované pohyby dětí mladšího školního 

věku jsou vystřídány těžkopádnějšími, až disharmonickými pohyby, narušena je 

plynulost a přesnost pohybu. 

2)  Narušením dynamiky a snížením ekonomičnosti pohybu   švihové pohyby jsou 

provázeny s nadměrným svalovým úsilím, křečovitě, jiné bez náležitého vynaložení 

síly, ochable, pohybový projev působí nevyrovnaným dojmem, klackovitě, objevují 

se znovu nadbytečné souhyby a nepřirozené velký rozsah pohybu, což zhoršuje jeho 

ekonomičnost. 

3)  Protichůdností v motorickém chování  určité pohybové úkoly jsou řešeny s enormní 

aktivitou, plnění jiných je považováno za obtížné, ve sportovním tréninku se jednou 

projevuje laxnost, jindy horlivost (Měkota, 2005). 

Starší školní věk zahrnuje v první etapě dobu před pubertou, samotnou pubertu 

i období po ní. To samo o sobě znamená potřebu racionální pohybové stimulace. Hormonální 

růstové změny samy o sobě reflektoricky regulují i pohybovou aktivitu jak v kvalitě, tak 

v kvantitě. Samotné období puberty nastupuje koncem této etapy a vždy se v ní projevuje 

předpubertální napětí, stav, kdy jedinec je značně vnímavý na většinu zevních stimulů a 

vnitřní potřeby. Pohyb pak patří mezi jeden z hlavních symptomů těchto změn. Anabolický 

efekt vyžaduje harmonické zapojování všech pohybových struktur. To je často vnímáno jako 

pubertální nekázeň, ale ve skutečnosti je to reflexně řízená činnost. Neohrabané pohyby jsou 

způsobeny potřebou stimulace i těch partií, které jsou v běžném životě potlačeny. Proto je 

v tomto období velká pohybová potřeba a snaha provádět nejen organizovaný sport, ale 

hlavně mnoho prvků nejrůznějších individuálních sportů. Platí to pro obě pohlaví. 

Organizovaný trénink musí uvedený stav respektovat a podle něho se také musí stanovit jak 

obsah, tak i objem neboli kvalita i kvantita. Uvedená potřeba stimulace se může stát 
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pozitivním faktorem, ale v některých sportech přes její zdánlivou efektivitu může s sebou 

přinášet i nebezpečné zatížení jak tělesné, tak i psychické. Příkladů, kdy se maximálně 

specializuje tréninkový proces, je mnoho, protože dítě je již v tomto věku schopno zvládnout 

prakticky všechny pohybové prvky. Je však otázka, jak se to projeví ve smyslu vzniku 

mikrotraumatizace či dokonce patologické adaptace. Enormní zájem o vhodně motivovanou 

činnost umožňuje až neuvěřitelně časově náročné zátěže, čehož se využívá k nácviku pro 

specializované činnosti. Není proto divu,  že v některých sportech je na vrcholových 

závodech exaktně určována dolní věková hranice pro zařazování. Dítě však pohyb potřebuje, 

je vhodným doplněním volného času. Opět se musí vycházet z motivace a stupně vývoje. 

Časté střídání kvality a hlavně kvantity pohybu je zákonitou nutností. Jsou zde však již 

podmínky i pro cílenou stimulaci vytrvalostních cvičení sui generis (= svého druhu) 

(Zounková, Kučera, Dylevský, 2011). 

  Projevy pubertální etapy vývoje jsou vyjádřeny výraznou potřebou pohybu. 

Nastupuje ale i lehká stagnace v kinestetické diferenciační (funkce motorického analyzátoru) 

a rytmické (reakční) schopnosti. To je nutno respektovat ve všech typech sportovní přípravy, 

aby se nevytvořila jednak negativní psychická bariéra, jednak nefyziologická a z hlediska 

dítěte i nebezpečná falešná adaptace (maladaptace) motorických funkcí (Zounková, Kučera, 

Dylevský, 2011). 

  V další fázi dochází zejména k upevňování významných změn organismu. Pohybová 

potřeba je vysoká a spolu s citlivým přístupem okolí určující a mnohdy i limitující 

fyziologický průběh této životní etapy. Načasování puberty se může lišit až do krajních 

fyziologických hranic. Odchylky od nich pak jsou vždy varující. Lisá uvádí rozmezí  913 

let u dívek a 1014 let u chlapců jako fyziologické, posuny pak jako varující. Období patří 

mezi kritická a v nich se také manifestuje řada patologických syndromů (m. Scheuermann, 

m. OsgoodSchlatter, ale i juvenilní hypertenze). Vlivem dynamického (kvalitativního 

i kvantitativního) zvýšení hormonální produkce dochází ke značným celkovým změnám 

organismu. Pohybová potřeba je dána výrazným nárůstem svaloviny a také změnami 

kostními. Právě na tyto dvě složky přímo působí pohyb, a to jak ve smyslu harmonického 

rozvoje, tak i v možných jednostranných odchylek. Proto by v průběhu nástupu této 

dynamiky měl být výrazně omezen jednostranný pohyb (a tedy i specializovaný trénink) na 

úkor všeobecně rozvíjejících cvičení. U chlapců se zvyšuje zájem o cvičení silová, u dívek 
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jsou naopak omezována na úkor obratnostních. Začíná  již fyziologický pohlavní 

exhibicionismus,  preference  aktivního odpočinku, uplatňování schopnosti napodobovat 

vzory, většinou ale mimo vlastní rodinu, příklon k celebritám a mnohdy i nesociálním 

způsobům života (drogy, abúzus alkoholu i nikotinu) (Zounková, Kučera, Dylevský, 2011). 

  Poslední fáze je obdobím velkých změn: akcelerační změna v dimenzích fyzického 

růstu, sexuální zrání a doprovodných jevů sociálněemočního vývoje. Vyvíjejí se nové 

vyzrálé základní pohyby v oblasti stability nebo posturální kontroly, lokomoce a manipulace 

jako předpoklad pro úspěšné začlenění specializovaných pohybových dovedností do 

vlastního pohybového repertoáru. Vývoj specializovaných dovedností je vysoce závislý na 

příležitostech procvičování, povzbuzení a učení. Během tohoto období se mohou 

specializované pohybové dovednosti vyvinout k větší dokonalosti. Reakční časy jsou na 

úrovni dospělosti kolem 16. a 17. roku života (Zounková, Kučera, Dylevský, 2011). 

  Mizí posturální nastavení dětského věku a je dosaženo ideální postury dospělého 

věku. Individualita se nicméně stává zřejmá během pozdní adolescence. Dospívající 

projevují vytříbené předpoklady v simultánní kontrole horních končetin, dolních končetin a 

trupu. Kontrola síly a směru pohybu je v tomto věku efektivní. Využití symetrických vzorů 

během změny polohy je normální (Zounková, Kučera, Dylevský, 2011). 

  Organismus si znovu osvojuje známé pohyby za kvalitativně a kvantitativně jiných 

podmínek. Z hlediska koordinačních předpokladů je období po 12. roce života obdobím 

částečné stagnace (Zounková, Kučera, Dylevský, 2011). 

  Příklady specializovaných pohybových dovedností hrubé motoriky jsou: 

•  ve stabilitě/posturální kontrole: kývání, otáčení, přeskakování a balancování; 

•  v kontrole/manipulace horních končetin: skákání, přeskakování, plavání, chytání, 

lapání, kmitání, padání; jsou obyčejně úspěšně aplikovatelné ve sportech, tanci a také 

v rekreačních aktivitách; 

•  v kontrole dolních končetin: běh a náskoky, kombinace dvou nebo více pohybových 

elementů, jakým je např. klouzání a pokročilejší šplhání do výšek až po horolezectví. 

  Zdokonalená koordinace rukou se projevuje ve zručnosti při přesné a rychlé práci. 

Po nástupu do adolescence dítě dál zlepšuje úchopové dovednosti (domácí práce, hra na 
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hudební nástroj, sporty). Procvičuje schopnosti úchopu, manipulace a uvolnění ruky. Úchop 

vyžaduje, aby si adolescent připomínal vysokou úroveň dovednosti úchopu z mladšího 

školního věku. Tím stráví více času procvičováním specifického úkolu, a neztrácí čas 

pokusem a omylem. Dovednosti jsou prováděny dominantní i nedominantní rukou. 

Bilaterální dovednosti ruky, uplatňující se při použití počítače nebo zařazení do sportovních 

aktivit, hrají v tomto věku velkou roli (Zounková, Kučera, Dylevský, 2011). 

Charakteristické znaky jemné motoriky jsou: 

•  dovednost ve hře s míčem na základě zvýšené koordinace oko  ruka a zlepšením 

reakčního času; 

•  zvýšení zručnosti (Zounková, Kučera, Dylevský, 2011). 

  Vývoj nervového systému je téměř dokončen, změny vnitřního prostředí vyvolávají 

vyšší pohybovou potřebu i sílu stahu svalového vlákna. Ta nekoreluje s kvalitou odpovědi 

ve vazivové tkání (ligamenta, šlachy). Vzniká možnost přetížení. Potřeba pohybu je vysoká. 

Pohybová činnost je pestrá, podřízená myšlenkovým vazbám. Dítě projevuje zájem 

o činnosti, které předtím nevyhledávalo  nap. silová cvičení, soutěživé sporty. Období je 

charakteristické schopností svalové přestavby na základě jednostranného přetížení 

(hypertrofie) nebo naopak nedostatečné stimulace (hypotrofie) (Zounková, Kučera, 

Dylevský, 2011). 
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Dítě dává přednost aktivnímu odpočinku, Napodobuje vzory včetně negativních aktivit. 

Klesá jeho zájem o autoritu rodičů a vychovatelů. Naopak kolektiv a vrstevníci mají na dítě 

velký vliv. 

  Obecně je možné období školního věku charakterizovat ve vztahu k pohybu: 

•  vysokou potřebou pohybu; 

•  reflexním zapojováním struktur, které při předcházejících pohybových aktivitách 

zapojovány nejsou, nebo jen omezeně, kompenzačními pohyby; 

•  velkou pestrostí činností; 

•  výrazným propojením myšlenkových a pohybových projevů; 

•  preferencí aktivního odpočinku; 

•  velkou napodobovací schopností projevující se jak pozitivně, tak i negativně; 

•  zvýšeným vlivem kolektivu a zejména starších jedinců; 

•  poklesem autority vychovatelů; 

•  možnost svalové přestavby při cílených aktivitách (Zounková, Kučera, Dylevský, 

2011). 

  Sportovní výkony jsou mnohdy nedílnou součástí denního režimu. V tomto období 

doporučujeme nadále všeobecnou pohybovou aktivitu. Nutností je omezit jednostranné 

zatížení, u kterého hrozí vznik hypertrofie, deformací a patologické adaptace (Zounková, 

Kučera, Dylevský, 2011). 

  V tomto období již probíhá sportovní trénink vlastně ve všech typech sportů. Začne 

se tu výrazně ukazovat chyba ve výběru v předcházejícím období a dochází k výraznému 

poklesu zájmu o vlastní sport nebo přesněji cílenou pohybovou aktivitu. V tréninku musí být 

dodržována zásada adekvátnosti zátěže a kompenzačních aktivit. A to jak v regeneračním 

procesu, tak i ve vlastním tréninku, ale také ve volném čase (Zounková, Kučera, Dylevský, 

2011). 
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  I v této době se ukazuje potřeba výchovného působení, které ale musí být zcela 

odlišné od předcházejících etap. Pozor na nesprávnou práci učitelů a zejména některých 

trenérů a cvičitelů (Zounková, Kučera, Dylevský, 2011). 

  Pravidelná kontrola zkušeným pediatrem je nutností a musí se zaměřit zejména na 

vznikající disproporci mezi vývojem svaloviny a vaziva a nakonec i kosterního systému. 

Stále ještě se s výhodou porovnává kostní věk s věkem kalendářním či biologickým. 

Retardace vždy varuje a může být signálem počínajících či odhalujících se patologických 

změn, ale i syndromu inadekvátnosti způsobu života i pohybové stimulace (Zounková, 

Kučera, Dylevský, 2011). 

  Pro období staršího školního věku jsou typické četné nerovnoměrné biologické 

změny, odrážející se v psychologickém vývoji. Z velké části sem spadá puberta. Hlavním 

problémem puberty je, že v poměrně krátkém období dochází k zásadním změnám ve 

vnitřním prostředí organismu. V důsledku hormonálního působení se urychluje růst, 

výrazněji se mění hmotnost a výška těla. Pro sport je významné, že vzestup pohlavních 

hormonů zřetelně zvyšuje svalovou sílu, tomu však nejsou současně uzpůsobeny šlachy, 

vazy a zejména jejich úpony. Celkově se pak puberta projevuje nezřídka v menší pohybové 

koordinaci, v jakého klátivosti až neohrabanosti. Tyto znaky jsou více výrazné u chlapců než 

u dívek. U dětí, které v předchozích letech pravidelně cvičili, trénovali a trénují, dochází ke 

zhoršení koordinace v menší míře, nebo se nemusí vůbec objevit (Dovalil a kol., 2009). 

1.6 PSYCHOLOGICKÉ FAKTORY SPORTOVNÍ ČINNOSTI DÍTĚTE 

Tato kapitola se stručně zabývá psychologickými faktory pubescentních dětí ve 

spojitosti s pohybovou aktivitou. 

1.6.1 POHYBOVÁ AKTIVITA PUBESCENTNÍCH DĚTÍ (1115 LET) 

  Ve starším školním věku se se změnou postavy i nástupem puberty vztah k pohybu 

mění. Růst často zhorší zvládání vlastního těla a tato „neobratnost“ může posílit odmítání 

pohybu, které je často spojeno i se změnou zájmů, vrstevnickými skupinami a opozicí vůči 

dospělým. V tomto období je však pohyb a sport důležitý nejen z hlediska tělesného vývoje 

a prevence civilizačních chorob, ale i prevence nezdravého (kouření), případně až 
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asociálního chování (party). Přináležitost do skupiny sportující mládeže je proto velmi 

pozitivní právě v tomto veku. Pohybové aktivity ve škole a především mimo školu ve 

sportovních a dalších klubech podporují často přátelství mezi dětmi a mládeží  a  tato 

přátelství ze sportovní aktivity často přetrvají do dospělosti, stejně jako vlastní sportovní 

aktivita (Hrabinec a kol. 2017). 

  V tomto vývojovém stádiu ovlivňují motoriku velmi výrazně psychologické změny, 

u chlapců většinou později než u dívek. Pubescenti mají zvýšenou vnímavost a citlivou 

labilitu, střídají se u nich různě dlouhé fáze vitálně optimistické a vitálně depresivní, v 

chování pak fáze vystupňované aktivity a apatičnosti. To se promítá i motorického projevu, 

do ochoty podstoupit fyzické zatížení a další. Celkově se však projevuje zvýšený zájem o 

různé obory lidské činnosti, včetně činnosti  sportovní, u níž je třeba zdůraznit nutnost 

naplňování požadavku všestranného tělesného rozvoje. Organizovaný proces tělesné 

výchovy by měl být stále jedním ze základních článku harmonického vývoje osobnosti 

pubescenta. Školní tělesná výchova probíhá v tomto stadiu většinou diferencovaně, odděleně 

zvlášť pro chlapce a pro dívky (Hrabinec a kol. 2017). 

  Puberta je obdobím pohlavního dospívání a nového začleňování osobnosti do 

společnosti. Je to období pronikavých změn ve vývoji osobnosti a značných problémů 

v rodinné i školní výchově. Puberta se ohraničuje somatickými změnami. U dívek začíná 

prvními menses (menarche), u chlapců první noční polucí a trvá do dosažení reprodukční 

schopnosti. V našich současných podmínkách je to přibližně období od 13 do 15 let, 

u chlapců asi o rok později než u dívek, u obou pohlaví se značnými individuálními rozdíly. 

  V tomto vývojovém stadiu ovlivňují motoriku velmi výrazně psychologické změny, 

které probíhají u chlapců většinou později než u dívek. Mnohé změny jsou primárně 

podmíněny biologicky, ale významně je ovlivňují i psychické a sociální faktory, které jsou 

ve vzájemné interakci (B. Hátlová, 2011). 

  V období puberty se mění i citové prožívání, dospívající bývají emočně labilnější. 

Pubescenti mají zvýšenou vnímavost zejména na podněty související s jejich hodnocením. 

Citové reakce pubescentů se mnohdy jeví jako méně přiměřené situaci. Dospívající se stávají 

uzavřenějšími. Mění se i jejich sebehodnocení, bývají zranitelnější a vztahovačnější. Emoční 

nevyrovnanost je primárně důsledkem hormonálních změn, sekundárně k ní mohou přispívat 
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změny v oblasti psychiky a v mezilidských vztazích. U některých se střídají různě dlouhé 

fáze vitálně optimistické a vitálně depresivní, v chování fáze vystupňované aktivity a 

apatičnosti. To se promítá i do motorického projevu, do ochoty podstoupit fyzické zatížení 

apod. U jiných neprobíhá prožívání fyziologických změn tak dynamicky. Právě 

u dospívajících, kteří se pravidelně věnují nějakému výkonnostnímu sportu, je 

charakteristické, že prožívání změn přichází později a s viditelně nižší dynamikou. Lze si to 

vysvětlit zaměřením jedince na sportovní činnost, která je sama o sobě prožitkově bohatá a 

omezuje tak vytvoření prostoru, jenž ti, kdo nejsou zaujati nějakou aktivitou, věnují 

sebepozorování. 

  Důležitý je proces dozrávání myšlenkových operací. V rámci celkového  vývoje 

dochází i ke změně způsobu myšlení, dospívající je schopen uvažovat abstraktně, např. 

o různých alternativách, které zatím reálně nenastaly. Pubescenti začínají uvažovat podle 

Piageta na úrovni formálních logických operací, to znamená, že dovedou uvažovat 

hypoteticky, o pouhých možnostech „já“. Jakmile si osvojí tento způsob myšlení, začnou jej 

považovat za všemocný. Hypotetické myšlení lze chápat i jako úvahu o budoucnosti. Tato 

změna uvažování se projeví v celkovém přístupu ke světu i k sobě samému. Pubescent bývá 

hyperkritický, má sklon považovat svoje úvahy za výjimečné. Radikalismus pubescentů lze 

chápat jako obranu před nejistotou (B. Hátlová, 2011). 

  Pubescent se začíná osamostatňovat z vázanosti na rodiče, značný význam pro něho 

mají vrstevníci, s nimiž se ve větší míře než dříve ztotožňuje. Zakončuje povinnou školní 

docházku a volí si svoje povolání, které bude spoluurčovat i jeho sociální postavení. Spolu 

s uvolňováním závislosti na rodičích probíhá v pubertě začleňováním do skupiny vrstevníků 

(obojí proces je pokračováním vývoje z prepuberty). Zkušenosti z komunikace a osobních 

vztahů v rodině jsou sice základem, ale komunikace a vztahy s vrstevníky jsou pro další 

začlenění do společnosti rovněž nezbytné. Pubescent hledá ve skupině vrstevníků přijetí jako 

rovnocenný partner. Vrstevníci mají stejné nebo podobné problémy a zájmy na rozdíl od 

dospělých. Když je pubescent akceptován skupinou vrstevníků, přináší mu to značné 

uspokojení, jistotu, kladné hodnocení, na jehož podkladě lze budovat sebehodnocení, které 

bylo otřeseno změnami dospívání a četnými konflikty (B. Hátlová, 2011). 

  Pubescentovi hodně záleží na dobrém přátelském vztahu s vrstevníkem téhož pohlaví 

a také, pokud je to možné, na partnerovi druhého pohlaví. Dospívání je dobou prvních lásek. 
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Již v pubertě, či dokonce v dětství se objevují zážitky zamilovanosti, i když v mnoha 

případech neopětované. Mladistvý získává první zkušenosti s počátky partnerských vztahů. 

Běžně se vyskytují masturbační praktiky (u chlapců většinou dříve než u dívek), které 

v mladším školním věku (období latence) na čas ustoupily a vyskytovaly se jen vzácně 

(B. Hátlová, 2011). 

  Období dospívání označuje Erikson jako fázi hledání a vytváření vlastní identity. 

Pubescent překračuje hranici aktuální reality a usiluje o sebeurčení i hypoteticky. V prostoru 

rozvoje individuální identity hraje velkou roli přechodné stadium tzv. skupinové identity. 

V této době nabývá na významu ideál, který si pubescent vytvoří. Významnou součástí 

identity se stane i profesní role, k níž dospívající svou volbu směřuje. Zde se projeví i míra 

jeho identifikace s rodinou a jejími hodnotami. Pravidelná sportovní činnost výkonového 

charakteru představuje pro rozvoj osobnosti pozitivní přínos nejen ve zdokonalování 

dovedností, intelektových předpokladů při řešení situací, které sportovní činnost vytváří, 

v rozvoji vytrvalosti a vůle, ale i v sociálních situacích, kdy jedinec musí podřídit osobní 

zájem zájmu celku. Při provádění sportu je důraz kladen na přesné dodržování příkazů a 

zákazů daných pravidly, která je nutno při jejich provádění dodržovat. To dává možnost 

prožití řádu a spravedlnosti a uvědomění si řádu jako jistoty (B. Hátlová, 2011). 

  Tělesná proměna navozuje vysoce ceněnou hodnotu tělesné atraktivity, projevující 

se u chlapců především v oblasti síly a u dívek v oblasti vzhledu. Pohybové aktivity, které 

vyžadují sílu, musí být odlišně trénovány u chlapců a dívek, u nichž je třeba snížené silové 

schopnosti vyrovnávat kvalitou technického provedení, zvýšenou senzitivitou k prostředí a 

ovládáním předmětům. S dozráváním biologického vzhledu se významně u dívek objevuje 

problém „body image“, tělesného vzhledu, a dotykový problém související se sexuální rolí, 

nově se objevuje vysoká potřeba kladného hodnocení závislá u dívek na pozitivních 

emočních odpovědích a u chlapců na míře zvládaného rizika. Proto chlapcům, mužům 

vyhovuje výkonové zaměření pohybové činnosti, vysoká rizikovost navozovaných situací, 

hry soutěživého charakteru. U dívek, žen stoupají v oblibě nesoutěživá cvičení, estetické 

zaměření pohybu. Chlapci i dívky akceptují rozvíjení fyzické a psychické odolnosti, 

vytrvalosti a vůle. Do obliby se dostávají hry s řešením problémových úkolů 

(B. Hátlová, 2011). 
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  Dítě všechny pohybové činnosti prožívá, proto jsou velmi zasaženy jeho emoce 

(radost, smutek, vztek, zklamání i frustrace), vytvářejí se volní vlastnosti, jeho vnímání sebe 

sama, sebeuvědomění apod. To vše se učí zvládat, překonávat nesnáze nebo neúspěchy, a 

tím se připravuje pro život. Učitel by měl být jeho průvodcem a pomáhat mu se s obtížemi 

vyrovnat (Dvořáková, 2012). 

  Protože se pohybové činnosti realizují ve skupině třídy nebo sportovní skupiny, 

rozvíjejí se sociální dovednosti –  schopnost vnímat a respektovat druhého, dodržovat 

pravidla, domluvit se, spolupracovat, pomáhat si (Dvořáková, 2012). 

1.7 MONITOROVÁNÍ TĚLESNÉ ZDATNOSTI 

  Pro zjištění síly, rychlosti, vytrvalosti a koordinace, souborně tělesné zdatnosti, se 

pro účely praxe a výzkumu rozlišují 3 druhy testů: 

•  zátěžové testy, jsou to fyziologické testy, které kvantifikují odezvu organismu na 

předepsanou zátěž; 

•  motorické testy, kvantifikují dosažené výkony; 

•  sportovní testy, kvantifikují výkony v soutěži. 

Zátěžové a motorické testy mohou mít vliv charakter testu laboratorních nebo terénních. 

Výhodou laboratorních měření je lepší možnost standardizace a využití citlivých přístrojů, 

díky kterým se postihnou i malé posuny v úrovni schopnosti. Vzhledem k tomu, že 

laboratorní testování bývá personálně i časově náročné, je přístupné jen selektovaným 

skupinám. V praxi nejvíce rozšířené je tedy terénní testování, přestože umožňuje pouze 

hrubší odhad úrovně schopností, je však personálně i časově méně náročné. Nevýhodou 

všech výkonových testů je ovlivňování jejich výsledků motivací probandů (Měkota & 

Novosad, 2005). 

  Testování s využitím testových baterií má velký význam ve školní praxi pro ověření 

rozvoje pohybových schopností žáků. Testování se obvykle provádí na začátku a na konci 

školního roku nebo před zařazením určitého nového učiva, které vyžaduje rozvoj některé 

specifické pohybové schopnosti (Vilímová, 2002). 
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  Cílem a podstatou zátěžových testů je zjištění funkční schopnosti člověka a 

posouzení připravenosti k pohybovému (sportovnímu) výkonu jako jsou vyhledávání talentů 

pro sport a posouzení efektivity tréninku. Dalšími cíli je získat vodítka pro řízení intenzity 

tréninkové zátěže nebo pohybové léčby, odhalení skrytých oslabení organismu (poruchy, 

nemoci), posoudit druh a míru poškození a dysfunkce orgánů a systémů (Struhár, 2019). 

1.8 EUROFIT 

  První experimentální metodická příručka testového systému pro školní mládež byla 

zpracována roku 1983 s názvem Eurofit. Vznik této příručky inicioval Výbor pro rozvoj 

sportu evropských zemí. Testová baterie obsahuje 9 motorických testů pro děti školního 

věku. Testy jsou navrženy tak, aby vyžadovali minimum pomůcek k realizaci a zároveň se 

daly stihnout přibližně za 45 minut (Rada Evropy, 1997). 

1.8.1 STATICKÁ ROVNOVÁHA 

  Test rovnováhy „plameňák“  Testovaný si dominantní nohu položí na kladinu tak, 

aby chodidla s ní byla v rovnoběžném směru. Pokrčí volnou nohu v koleni a chytí se za nárt 

stejnou rukou. V rovnovážné poloze při stoji na jedné noze se snaží setrvat co nejdéle. 

Zaujetí správné polohy  může být pomocí předloktí testujícího. Pokaždé, když ztratí 

rovnováhu (puštění nohy z ruky, dotyk země jakoukoliv částí těla), pozastaví se čas. Po 

každém takovém přerušení se po zaujetí rovnovážného postoje pokračuje v měření času, 

dokud neuplyne 1 minuta. Hodnotí se počet pokusů (nikoli pádů), potřebných na udržení 

rovnováhy na malé kladině v průběhu 1 minuty (Měkota, Blahuš, 1983) (Neuman, 2003). 

1.8.2 RYCHLOST RUKY 

  Talířový tapping  Testuje se frekvenční rychlost ruky. Testovaný se rychle střídavě 

dotýká dvou kruhů dominantní rukou. Testovaný na povel začne pohyb dominantní paží a 

střídavě se dotýká obou kruhů. Pohyb vykonává v maximální frekvenci 25 krát. Výsledkem 

testu je čas, potřebný na vykonání 25 dotyků každého kruhu s přesností na desetinu sekundy 

(Měkota, Blahuš, 1983) (Neuman, 2003). 

Použité pomůcky: stopky, stůl, metr, lepící bloček 
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1.8.3 TESTOVÁNÍ FLEXIBILITY 

  Předklon s dosahováním v sedu  Testuje se kloubní pohyblivost trupu. Testovaný 

se předkloní v sedě, chodidla opře o lavici, nataženýma rukama se dotýká horní hrany. 

Tlakem prstů posouvá horizontálně umístěné měřítko po stupnici. Předklony vykonává 

pomalu, plynule, bez pokrčení nohou v kolenou. Hodnotí se s přesností na jeden centimetr 

(Měkota, Blahuš, 1983) (Neuman, 2003). 

Použité pomůcky: žíněnka, lavička, metr 

1.8.4 TEST VÝBUŠNÉ SÍLY DOLNÍ ČÁSTI TĚLA 

  Skok daleký z místa  Testuje se výbušná síla dolních končetin. Testovaný se ze 

stoje mírně rozkročeného předkloní, hmitem podřepne do zapažení, mohutně se odrazí se 

současným pohybem paží vpřed. Snaží se doskočit snožmo co nejdál a potom zaujmout 

vzpřímený postoj bez posunu chodidel vzad. Test se vykoná dvakrát a započítává se lepší 

výsledek (Měkota, Blahuš, 1983) (Neuman, 2003). 

Použité pomůcky: pásmo 

1.8.5 STATICKÁ SÍLA DOMINANTNÍ RUKY 

  Ruční dynamometrie  Na testování je třeba vlastnit kalibrovaný ruční dynamometr 

s nastavitelnou rukojetí. Testovaný ve stoji uchopí dynamometr dominantní rukou. Postupně 

vyvine maximální tlak, zatímco úsilí by se mělo stupňovat nejméně v průběhu dvou sekund. 

Zaznamenává se výsledek v kilogramech (Měkota, Blahuš, 1983) (Neuman, 2003). 

1.8.6 SVALOVÁ SÍLA A VYTRVALOST BŘIŠNÍCH SVALŮ 

  Lehsed opakovaně po dobu 30 s.    Testuje se dynamická a vytrvalostní síla 

břišního a bedrokyčlostehenního svalstva. Úkolem je správně vykonat maximální počet 

cyklů (jeden cyklus je přechod z lehu do sedu a zpět do lehu) za 30 sekund. Testovaný 

zaujme polohu lehu vzad, kolena má pokrčená, chodidla ve vzdálenosti přibližně 30 cm od 

sebe, paže pokrčené vzpažmo, ruce spojené za hlavou. Opakovaně vykonává sedleh  co 

nejrychleji v průběhu 30 s, zatímco se lokty dotýká kolen. Zaznamenává se počet správně 

vykonaných cyklů (cviků) za 30 sekund (Měkota, Blahuš, 1983) (Neuman, 2003). 
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Použité pomůcky: žíněnky, stopky 

1.8.7 TEST VYTRVALOSTI STATICKÉ SÍLY 

  Výdrž ve shybu  test se zaměřuje na statickou, vytrvalostní sílu svalstva horních 

končetin. Cílem je udržení polohy ve shybu nadhmatem na hrazdě co nejdéle, aniž by nastal 

dotyk hrazdy bradou. Test se končí v okamžiku, kdy oči klesnou pod úroveň hrazdy. Hodnotí 

se čas výdrže ve shybu s přesností na desetinu sekundy (Měkota, Blahuš, 1983) 

(Neuman, 2003). 

Použité pomůcky: hrazda, žíněnky, stopky 

1.8.8 BĚŽECKÁ RYCHLOSTNÍ SCHOPNOST 

  Člunkový běh 10 x 5 m  Test je zaměřen na měření rychlost se změnami směru. 

Opakované přeběhnutí vymezené vzdálenosti v co nejkratším čase. Testovaný zaujme 

polohu polovysokého startu. Na startovní povel rychle vyběhne směrem k protilehlé čáře a 

vrací se zpět tak, aby byla startovní čára překročena oběma chodidly. Test pokračuje bez 

přerušení po absolvování pěti cyklů. Před doběhnutím do cíle se nezpomaluje. Hodnotí se 

čas potřebný na vykonání deseti 5 m úseků měřený s přesností na desetinu sekundy (Měkota, 

Blahuš, 1983)(Neuman, 2003). 

Použité pomůcky: pásmo, kužely, stopky 

1.8.9 AEROBNÍ VYTRVALOST 

  Vytrvalostní člunkový běh (Leger test, Beep test)    Test zkoumá běžeckou 

vytrvalostní schopnost. Testovaná osoba opakovaně překonává 20 m vzdálenost od jedné 

čáry k druhé podle vymezených zvukových signálů, které jsou reprodukované 

z magnetofonu. Začíná se rychlou chůzí, respektive poklusem. Rychlost běhu se zvyšuje od 

8,5 km/h na začátku každé minuty o 0,5 km/h. Rychlost běhu se řídí podle záznamu 

z magnetofonu. Na začátku je rychlost nízká, ale každou další minutu se bude pomalu 

pravidelně zvyšovat. Při zaznění každého zvukového signálu se musí dostat na úroveň jedné 

z hraničních čar dvacetimetrového úseku. Test se končí,  jakmile se testovaný nohou 

nedotkne dvakrát po sobě čáry ve vymezeném časovém limitu. Hodnotí se počet 

proběhnutých 20 m úseků, resp. poslední doběhnutý stupeň rychlosti před přerušením běhu, 
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kdy testovaná osoba už není schopná po sobě dosáhnout hraniční čáry v okamžiku zaznění 

zvukového signálu (Neuman, 2003). 

Použité pomůcky: pásmo, kužely, reproduktor, smartphone   
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2. EMPIRICKÁ ČÁST 
  Empirická část práce obsahuje  definice  cíle a výzkumných otázek, dále definuje 

použité proměnné končí metodikou. 

2.1 DEFINICE CÍLE, VÝZKUMNÝCH OTÁZEK A HYPOTÉZ 

  V této části práce seznamuje čtenáře s cílem práce, dílčími úkoly práce a předkládá 

výzkumné otázky, které si autor položil. 

2.1.1 CÍLE PRÁCE 

  Cílem práce je zjistit vliv věku a pohlaví na úroveň tělesné zdatnosti u dětí staršího 

školního věku. Za tím účelem bylo v literární rešerši pojednáno o tělesné zdatnosti. Při 

zpracování této práce si dávám za cíl změřit, analyzovat a porovnat výsledky vybraných 

cviků z testové baterie EUROFITTEST na 2. stupni ZŠ. 

  Předpokládám, že věk bude významně ovlivňovat výsledky vybraných testovaných 

cviků a v předkládané práci to ověřuji za pomoci statistické korelace. Práce také porovnává 

a zjišťuje významný rozdíl ve výsledcích dívek a chlapců, ale také žáků 6. a 9. ročníků. 

2.1.2 ÚKOLY PRÁCE 

  Ze stanoveného cíle vyplynuly tyto úkoly: 

1  Tvorba výzkumného souboru 

2  Volba výzkumných metod a technik a jejich aplikace 

3  Sběr dat a jejich zpracování 

4  Vyhodnocení získaných dat a tvorba závěrů 

5  Zpracování diplomové práce 

2.1.3 VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

  Za účelem splnění cíle definujeme následující výzkumné otázky, které dále 

specifikujeme do podoby výzkumných hypotéz. 

VO1: Má tělesný věk vliv na výkonnost u dětí staršího školního věku? 
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  H1: S věkem rostou výkony u všech vybraných motorických testů. 

VO2: Je výkonnost žáků 9. ročníků lepší než výkonost žáků 6. ročníku? 

H2: Průměrné výkony žáků 9. ročníků budou lepší než průměrné výkony žáků 

6. ročníku u většiny vybraných motorických testů. 

VO3: Má pohlaví vliv na tělesnou zdatnost? 

2.2 DEFINICE PROMĚNNÝCH 
Závislými proměnnými pro testování hypotéz jsou proměnné fyzické zdatnosti, mezi 

které řadíme: aerobní vytrvalostní schopnost, svalovou sílu, výbušnou sílu dolních končetin, 

rychlost, koordinaci a flexibilitu (kloubní ohebnost). 

  Koordinace, neboli rovnováha je měřena pomocí testu stoj na jedné noze, který je 

ordinální proměnnou. 

  Výbušná síla dolních končetin je měřena pomocí testu skok z místa, lehsedy za 30 

s, který je intervalovou proměnnou. 

  Svalová statická síla horních končetin je měřena výdrží ve shybu, která je 

intervalovou proměnnou. 

  Dynamická a vytrvalostní síla břišního svalstva je měřena testem lehsed opakovaně 

po dobu 30 s. Jedná se o intervalovou proměnnou. 

  Flexibilita je měřena pomocí testu předklon v sedu, který je intervalovou proměnnou. 

  Rychlost je měřena pomocí testů talířový tapping, běh 10 x 5 m, které jsou 

intervalovou proměnnou. 

  Aerobní zdatnost je měřena pomocí Leger testu (odkaz na kapitolu v literární rešerši), 

který je intervalovou proměnnou.  

  Nezávislými proměnnými jsou věk a pohlaví. Věk je dán ročníkem. Pohlaví bylo 

rozlišeno tak, že dívky byly označeny číslem 1, chlapci číslem 2. 
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Tab 1: Definice proměnných (Zdroj: vlastní) 

Název proměnné  Metrika  Měřená hodnota  Typ proměnné 

Rovnováha  Stoj na jedné noze  Počet pokusů  ordinální 

Frekvenční rychlost 

horní končetiny 
Tapping  Rychlost  v 

sekundách 
intervalová 

Flexibilita trupu  Předklon v sedu  Přesah v cm 

(nedosah) 
intervalová 

Výbušná síla dolní 

části těla 
Skok z místa snožmo  Délka v cm  intervalová 

Dynamická a 

vytrvalostní síla 

břišního svalstva 

Lehsedy za 30 s  Počet opakování  intervalová 

Statická síla horních 

končetin 
Výdrž ve shybu  Počet sekund  intervalová 

Rychlost se změnami 

směru 
Člunkový běh 10 x 5 

m 
Rychlost  v 
sekundách 

intervalová 

Aerobní běžecká 

vytrvalost 
Leger test  Počet přeběhů  intervalová 

Pohlaví  x  x  Nominální (1,2) 

Věk  ročník  69  ordinální 

2.3 METODIKA 

  V diplomové práci je uplatněn empirickokvantitativní přístup. Tento výzkum 

probíhal postupně ve dvou fázích, zcela odlišnými způsoby vlivem protiepidemických, 

státem vydaných opatření. Pro nedostatečné množství dat z první fáze byly pro tuto práci 

nakonec použity pouze data z druhé fáze výzkumu. První fáze se konala v měsících březen 

až duben roku 2021. Druhá fáze se pak odehrála na přelomu květen až červen roku 2021. 
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2.3.1 METODY SBĚRU DAT 

Po plošném uzavření škol na konci října 2020 bylo měření  výkonů svěřeno 

vybraných 8 cviků samotným žákům formou distanční výuky prostřednictvím sdílené 

tabulky v Google Classroom, kterou dostali žáci za úkol za měsíc vyplnit. Ukázalo se, že 

největší potíže představuje špatná komunikace některých žáků v distanční formě vzdělávání. 

Koncem května 2021, kdy konečně došlo k opětovnému povolení tělesné výchovy 

na školách, bylo přikročeno k původnímu plánu. To jest využití školní tělocvičny, ve které 

byly změřeny výkony žáků 6.  9. ročníků ZŠ a MŠ Gočárova v Hradci Králové v rámci 

hodin tělesné výchovy. 

2.3.2 METODY A TECHNIKY VÝZKUMU 

K měření bylo zvoleno 8 cviků z testové baterie EUROFIT. Jedná se o cviky stoj na 

jedné noze (pelikán),  talířový  tapping, předklon v sedu, skok do dálky z místa, lehsed 

opakovaně po dobu 30 s, výdrž ve shybu, běh 10 x 5 m, Leger test (Beep test). Bylo 

vynecháno  měření síly ručním dynamometrem. Především z důvodu, že škola žádným 

nedisponuje. 

Při měření byly využity  tyto pomůcky: pásmo, stopky, kužely, hrazda, dopadové 

žíněnky, nalepovací papírky na poznámky, smartphone, bezdrátový reproduktor. 

2.3.3 ORGANIZACE VÝZKUMU 

Soubor cviků byl cvičně proveden na trénincích kondiční skupiny atletiky Sokol HK. 

V době proticovidových opatření se autor pravidelně potkával průměrně s 10 dětmi ve věku 

1113 let. Cvičenci ústní zadání a názornou ukázku chápali a všechny cviky hravě splnili. 

Vlivem vládních opatření nebyl k dispozici atletický stadion, takže se testování provádělo 

na lesní cestě na kraji města a pro výdrž ve shybu jsme využili přilehlé venkovní workoutové 

hřiště. Změřit všech 8 cviků zabralo vlivem ztížených podmínek a špatného počasí 3 

tréninkové jednotky. A to tak, že nebylo vynecháno  rozběhání, rozcvička  a  atletickou 

abeceda. Dohromady tedy měření zabralo odhadem přibližně 2 hodiny čistého času, přičemž 

nejvíce času na přípravu, vysvětlení a provedení zabral Leger test (Beep test). 
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Zadání s popisem jednotlivých cviků a jak je měřit, spolu s obrázkovou přílohou a 

tabulkou pro zápis výkonů poslal autor všem žákům 2. stupně ZŠ a MŠ Gočárova v Hradci 

Králové dne 5. 3. 2021 skrze webovou aplikaci Google Classroom. Jedná se téměř o 300 

žáků. Datum pro odevzdání byl zadán na  2. 4. 2021, aby měli žáci dostatek času na 

vyzkoušení, trénink a měření svých výkonů. V následujícím týdnu natočil autor s kolegyní 

video ukázky výdrže ve shybu, běhu 10 x 5 m a Leger testu pro lepší názornost a zároveň 

také motivaci žáků. Videa byla  žákům  nasdílena  9. 3. 2021. Vybraným jedincům  autor 

v soukromých komentářích poslal také odkazy na videa provedení cviku tapping, aby se 

ujistili, že zadání pochopili. Datum odevzdání  byl  na  zdi  v  Google  Classroom  2x 

připomenut. Poprvé 2 týdny před datem odevzdání, podruhé pak jeden týden před datem 

odevzdání. Přesto se našla spousta žáků, kteří úkol vůbec neposlali, nebo ho zasílali pozdě 

bez omluvy. Dne 9. 4. 2021 evidoval autor 200 vyplněných tabulek, z nichž byly některé 

nekompletní a 102 bylo neodevzdaných. 

Jakmile vláda na konci května povolila výuku školní tělesné výchovy. Tak autor 

okamžitě začal zjišťovat data osobně při vyučovacích hodinách TV. Nejdříve měřil výkony 

chlapců jednotlivých tříd a poté výkony děvčat jednotlivých tříd. Hodiny sestávaly vždy z 

rozcvičky a postupného měření všech vybraných cviků. Průměrná doba sběru všech dat 

zabrala v každé třídě 3 vyučovací hodiny ( 3x45 minut = 135 minut). Vlivem školního 

hodinového harmonogramu jednotlivých tříd nebylo možné zajistit vyrovnané podmínky při 

měření výkonů všech tříd. Výkony proto mohly být ovlivněny denní dobou, okolní teplotou, 

nebo dokonce rozdílnou obuví jednotlivých žáků. Do 11. června se  autorovi této práce 

podařilo nasbírat kompletní data u 271 žáků. 

2.3.4 POPIS VZORKU 

  Diplomová práce je zaměřena na žáky druhého stupně základní školy Gočárova 

v Hradci Králové. Celkový počet testovaných žáků byl 271. Škola disponuje dvěma 

tělocvičnami, venkovním hřištěm s atletickým běžeckým oválem o délce 200 m, dále je škola 

vybavena základním vybavením pro realizaci tělesné výchovy a rozličné sportovní hry. 
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2.3.5 METODY ANALÝZY DAT 

Bylo využito Spearmanovy statistiky v případě zjišťování závislosti ordinálních 

proměnných, Pearsonovo rho v případě intervalových, u nominálních proměnných bylo 

využito ttestu a byly srovnány skupiny na základě průměrů. Pomocí deskriptivní statistické 

metody využil  autor  ukazatele jako Průměrné hodnoty   statistiky centrálních tendencí  

průměr, medián, modus, N (počet výzkumného souboru). Ke statistické analýze byl využit 

SPSS software.   
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3. ANALÝZA DAT 
V této kapitole se představuje získaná data. Postupně se uvádí analýza četností a dále 

se věnuje ověřování statistické korelace,  při zjišťování vztahu mezi věkem a tělesnou 

zdatností studentů. Následně porovnává průměrné hodnoty hraničních skupin (tj. žáky 6. a 

9. Ročníků). Nakonec porovnává průměrné hodnoty chlapců a dívek při ověřování vlivu 

pohlaví na zdatnost. 

3.1 ANALÝZA ČETNOSTÍ (ANALÝZA 1. ŘÁDU) 

Tab 2: Analýza četnosti 

  Stoj  na 
jedné  

noze 
(počet 

pokusů) 

Tapping 
(vteřiny

) 

Předklo

n v sedu 
(dosah 
cm) 

Skok 
snožmo 

(cm) 

Lehsed 
za  30  s 
(počet) 

Výdrž 

ve 
shybu 
(vteřiny

) 

Běh 10 

x  5  m 
(vteřiny

) 

Leger 
test 
(počet 

přeběhů

) 

Četnost  271  271  271  271  271  271  271  271 

Průměr  1,56  12,67  1,46  171,35  18,90  14,21  20,81  29,82 

Medián  1,00  12,28  2,00  174,00  19,00  11,16  20,48  29,00 

Modus  1,00  11,80  0,00  170,00  20,00  1,20  18,70  20,00 

Směr. 

odchyl
ka 

1,01256  2,29541  9,23011  26,7173
3 

4,20824  11,6923
8 

2,36079  15,5292
9 
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3.2 VLIV VĚKU NA ZDATNOST 

  Vliv věku na zdatnost je měřen pomocí neparametrických statistik s ohledem na typ 

proměnných. Ty jsou uvedeny v úvodu kapitoly. 

Tab 3: Vliv věku na zdatnost (Zdroj: vlastní) 

    Stoj 
na 
jedné 

noze 
(poče

t 
poku
sů) 

Tappin
g 
(vteřin

y) 

Předkl

on  v 
sedu 
(dosah 
cm) 

Skok 
snožm

o (cm) 

Leh
sed  za 
30  s 
(počet) 

Výdrž 

ve 
shybu 
(vteřin

y) 

Běh 10 

x  5  m 
(vteřin

y) 

Leger 
test 
(počet 

přeběh

ů) 

Kendal
l 

Korelač

ní 

koeficie
nt 


0,02
4 


0,13** 

0,054  0,329*
* 

0,229*
* 

0,135*
* 


0,198*
* 

0,201*
* 

Sig.  (2
tailed) 

0,64
7 

0,005  0,246  0,000  0,000  0,003  0,000  0,000 

N  271  271  271  271  271  271  271  271 

Spearma
n 

Korelační 

koeficient 
0,028  

0,180** 
0,071  0,442**  0,294**  0,182**  

0,264** 
0,271** 

Sig.  (2
tailed) 

0,646  0,003  0,243  0,000  0,000  0,003  0,000  0,000 

N  271  271  271  271  271  271  271  271 
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3.2.1 STOJ NA JEDNÉ NOZE 

Pro cvik stoj na jedné noze vyšel korelační koeficient statisticky nevýznamný. To 

znamená, že věk žáků nemá vliv na výkon v tomto cviku. 

Tab 4: Rovnováha  vliv věku na zdatnost (Zdroj: vlastní) 

  Stoj na jedné noze  Sig. (2tailed) 

Kendal. Kor. Koef.  0,024  0,647 

Spearman Kor. Koef.  0,028  0,646 

3.2.2 TAPPING 

  Pro cvik tapping vyšel korelační koeficient statisticky významný. To tedy znamená, 

že věk žáků má vliv na výkon v tomto cviku. Žáci z vyšších ročníků dosahovali nižších časů 

při plnění tohoto cviku. 

Tab 5: Frekvenční rychlost horní končetiny  vliv věku na zdatnost (Zdroj: vlastní) 

  Tapping  Sig. (2tailed) 

Kendal. Kor. Koef.  0,13**  0,005 

Spearman Kor. Koef.  0,180**  0,003 

3.2.3 PŘEDKLON V SEDU 

Pro cvik předklon v sedu vyšel korelační koeficient statisticky nevýznamný. To 

znamená, že věk žáků nemá vliv na výkon v tomto cviku.  

Tab 6: Kloubní flexibilita  vliv věku na zdatnost (Zdroj: vlastní) 

  Předklon v sedu  Sig. (2tailed) 

Kendal. Kor. Koef.  0,054  0,246 

Spearman Kor. Koef.  0,071  0,243 
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3.2.4 SKOK Z MÍSTA SNOŽMO 

Pro cvik skok snožmo vyšel korelační koeficient statisticky významný. To tedy 

znamená, že věk žáků má vliv na výkon v tomto cviku. Žáci vyšších ročníků skákali dále 

než žáci z nižších ročníků. 

Tab 7: Výbušná síla dolních končetin  vliv věku na zdatnost (Zdroj: vlastní) 

  Skok snožmo  Sig. (2tailed) 

Kendal. Kor. Koef.  0,329**  0,000 

Spearman Kor. Koef.  0,442**  0,000 

3.2.5 LEHSED ZA 30 S 

Pro cvik  lehsed za 30 s vyšel korelační koeficient statisticky významný. To tedy 

znamená, že věk žáků má vliv na výkon v tomto cviku. Žáci z vyšších ročníků zvládli za 30 

s více opakování než žáci z nižších ročníků. 

Tab 8: Dynamická a vytrvalostní síla břišního svalstva  vliv věku na zdatnost (Zdroj: vlastní) 

  Lehsed za 30 s  Sig. (2tailed) 

Kendal. Kor. Koef.  0,229**  0,000 

Spearman Kor. Koef.  0,294**  0,000 
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3.2.6 VÝDRŽ VE SHYBU 

Pro cvik výdrž ve shybu vyšel korelační koeficient statisticky významný. To tedy 

znamená, že věk žáků má vliv na výkon v tomto cviku. Žáci vyšších ročníků vydrželi ve 

shybu delší dobu než žáci z nižších ročníků. 

Tab 9: Statická síla horních končetin  vliv věku na zdatnost (Zdroj: vlastní) 

  Výdrž ve shybu  Sig. (2tailed) 

Kendal. Kor. Koef.  0,135**  0,003 

Spearman Kor. Koef.  0,182**  0,003 

3.2.7 BĚH 10 X 5 M 

Pro cvik běh 10 x 5 m vyšel korelační koeficient statisticky významný. To tedy 

znamená, že věk žáků má vliv na výkon v tomto cviku. Žáci z vyšších ročníků zvládali tento 

cvik rychleji než žáci z nižších ročníků. 

Tab 10: Běžecká rychlost se změnami směru  vliv věku na zdatnost (Zdroj: vlastní) 

  Běh 10 x 5 m  Sig. (2tailed) 

Kendal. Kor. Koef.  0,198**  0,000 

Spearman Kor. Koef.  0,264**  0,000 
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3.2.8 LEGER TEST 

Pro cvik Leger test vyšel korelační koeficient statisticky významný. To znamená, že 

věk žáků má vliv na výkon v tomto cviku. Žáci vyšších ročníků dosahovali více přeběhů než 

žáci z nižších ročníků. 

Tab 11: Běžecká aerobní vytrvalost  vliv věku na zdatnost (Zdroj: vlastní) 

  Leger test  Sig. (2tailed) 

Kendal. Kor. Koef.  0,201**  0,000 

Spearman Kor. Koef.  0,271**  0,000 
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3.3 POROVNÁNÍ HRANIČNÍCH SKUPIN (6. A 9. ROČNÍKŮ) 

  Bylo testováno pomocí parametrických testů (využito ttest)  a  neparametrické 

(využito MannWhitney U Test) statistiky pro porovnání průměrů a výsledky byly stejné. 

3.3.1 STOJ NA JEDNÉ 

V testu stoj na jedné noze dosahovali žáci z 6. i 9. ročníků průměrně shodných 

výkonů. 

Tab 12: Statická rovnováha  porovnání 6. a 9 ročníků – 1 (Zdroj: vlastní) 

Ročník  N  Průměr  Směrodatná 

odchylka 
Střední chyba 

průměru 

6.  85  1,6118  1,29186  0,14012 

9.  56  1,4821  0,76256  0,10190 

Tab 13:  Statická rovnováha  porovnání 6. a 9 ročníků – 2 (Zdroj: vlastní) 

Sig ttest  Rozdíl v průměrech  Signifikance  Mann
whitneyova testu 

0,500  0,129622  0,450 

3.3.2 TAPPING 

V testu talířový tapping dosahovali žáci z 9. ročníků průměrně lepších výkonů než 

žáci z 6. ročníků. 

Tab 14: Rychlost frekvence horních končetin  porovnání 6. a 9 ročníků – 1 (Zdroj: vlastní) 

Ročník  N  Průměr  Směrodatná 

odchylka 
Střední chyba 

průměru 

6.  85  13,7792  3,20587  0,34773 

9.  56  12,6250  1,39258  0,18609 
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Tab 15: Rychlost frekvence horních končetin  porovnání 6. a 9 ročníků – 2 (Zdroj: vlastní) 

Sig ttest  Rozdíl v průměrech  Signifikance  Mann
whitneyova testu 

0,012  1,15418  0,015 

3.3.3 PŘEDKLON V SEDU 

V testu předklon v sedu dosahovali žáci z 9. ročníků průměrně lepších výkonů než 

žáci z 6. ročníků. 

Tab 16: Kloubní pohyblivost trupu  porovnání 6. a 9 ročníků – 1(Zdroj: vlastní) 

Ročník  N  Průměr  Směrodatná 

odchylka 
Střední chyba 

průměru 

6.  85  1,1682  9,29111  1,00776 

9.  56  3,6250  9,17618  1,22622 

Tab 17: Rychlost frekvence horních končetin  porovnání 6. a 9 ročníků – 2 (Zdroj: vlastní) 

Sig ttest  Rozdíl v průměrech  Signifikance  Mann
whitneyova testu 

0,125  2,45676  0,176 
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3.3.4 SKOK Z MÍSTA SNOŽMO 

V testu skok z místa snožmo dosahovali žáci z 9. ročníků průměrně lepších výkonů 

než žáci z 6. ročníků. 

Tab 18: Výbušná síla dolní části těla  porovnání 6. a 9 ročníků  1 (Zdroj: vlastní) 

Ročník  N  Průměr  Směrodatná 

odchylka 
Střední chyba 

průměru 

6.  85  155,9471  23,10690  2,50629 

9.  56  183,1643  17,63922  2,35714 

Tab 19: Výbušná síla dolní části těla  porovnání 6. a 9 ročníků – 2 (Zdroj: vlastní) 

Sig ttest  Rozdíl v průměrech  Signifikance  Mann
whitneyova testu 

0,000  27,21723  0,000 

3.3.5 LEHSED ZA 30 S 

V testu lehsed za 30 s dosahovali žáci z 9. ročníků průměrně lepších výkonů než 

žáci z 6. ročníků. 

Tab 20: Dynamická síla a svalová vytrvalost břišních svalů  porovnání 6. a 9 ročníků – 1 (Zdroj: vlastní) 

Ročník  N  Průměr  Směrodatná 

odchylka 
Střední chyba 

průměru 

6.  85  17,3059  4,29292  0,46563 

9.  56  20,7857  3,35594  0,44846 

Tab 21: Dynamická síla a svalová vytrvalost břišních svalů  porovnání 6. a 9 ročníků – 2 (Zdroj: vlastní) 

Sig ttest  Rozdíl v průměrech  Signifikance  Mann
whitneyova testu 

0,000  3,47983  0,010 
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3.3.6 VÝDRŽ VE SHYBU 

V testu výdrž ve shybu dosahovali žáci z 9. ročníků průměrně lepších výkonů než 

žáci z 6. ročníků. 

Tab 22: Statická síla a silová vytrvalost horních končetin porovnání 6. a 9 ročníků – 1 (Zdroj: vlastní) 

Ročník  N  Průměr  Směrodatná 

odchylka 
Signifikance 
Mann
whietneyova 
testu 
 

6.  85  11,5351  9,65877  1,04764 

9.  56  17,0975  12,79995  1,71047 

Tab 23: Statická síla a silová vytrvalost horních končetin porovnání 6. a 9 ročníků – 2 (Zdroj: vlastní) 

Sig ttest  Rozdíl v průměrech  Signifikance  Mann
whitneyova testu 

0,004  5,56244  0,000 

3.3.7 BĚH 10 X 5 M 

V testu běh 10 x 5 m dosahovali žáci z 9. ročníků průměrně lepších výkonů než žáci 

z 6. ročníků. 

Tab 24: Běžecká rychlost se změnami směru  porovnání 6. a 9 ročníků – 1 (Zdroj: vlastní) 

Ročník  N  Průměr  Směrodatná 

odchylka 
Střední chyba 

průměru 

6.  85  21,3388  2,64569  0,28697 

9.  56  19,9318  1,38045  0,18447 

 

   



100 

 

Tab 25: Běžecká rychlost se změnami směru  porovnání 6. a 9 ročníků – 2 (Zdroj: vlastní) 

Sig ttest  Rozdíl v průměrech  Signifikance  Mann
whitneyova testu 

0,000  1,40704  0,000 

3.3.8 LEGER TEST 

V Leger testu dosahovali žáci z 9. ročníků průměrně lepších výkonů než žáci z 6. 

ročníků. 

Tab 26: Běžecká aerobní vytrvalost  porovnání 6. a 9 ročníků  1 (Zdroj: vlastní) 

Ročník  N  Průměr  Směrodatná 

odchylka 
Střední chyba 

průměru 

6.  85  24,0941  12,7126  1,37887 

9.  56  33,4464  12,53057  1,67447 

Tab 27: Běžecká aerobní vytrvalost  porovnání 6. a 9 ročníků – 1 (Zdroj: vlastní) 

Sig ttest  Rozdíl v průměrech  Signifikance  Mann
whitneyova testu 

0,000  9,35231  0,000 
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3.4 VLIV POHLAVÍ NA ZDATNOST 

  Analýza pomocí porovnávání průměrů ttestů (parametrický test) a Mann

Whitneyova Utestu (neparametrický test). 

3.4.1 STOJ NA JEDNÉ NOZE 

V testu stoj na jedné noze dosahovali dívky i chlapci průměrně shodných výkonů. 

Tab 28: Statická rovnováha  porovnání dívek a chlapců – 1 (Zdroj: vlastní) 

Pohlaví  N  Průměr  Směrodatná 

odchylka 
Střední chyba 

průměru 

Dívky (1)  138  1,5362  1,07499  0,09151 

Chlapci (2)  133  1,5865  0,94651  0,08207 

Tab 29: Statická rovnováha  porovnání dívek a chlapců – 2 (Zdroj: vlastní) 

Sig ttest  Rozdíl v průměrech  Signifikance  Mann
whitneyova testu 

0,684  0,05023  0,971 

3.4.2 TAPPING 

V testu talířový tapping dosahovali dívky i chlapci průměrně srovnatelných výkonů. 

Tab 30: Rychlost frekvence horních končetin   porovnání dívek a chlapců – 1 (Zdroj: vlastní) 

Pohlaví  N  Průměr  Směrodatná 

odchylka 
Střední chyba 

průměru 

Dívky (1)  138  12,7472  2,47170  0,21040 

Chlapci (2)  133  12,6080  2,10397  0,18244 
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Tab 31: Rychlost frekvence horních končetin   porovnání dívek a chlapců – 2 (Zdroj: vlastní) 

Sig ttest  Rozdíl v průměrech  Signifikance  Mann
whitneyova testu 

0,618  0,13928  0,608 

3.4.3 PŘEDKLON V SEDU 

V testu předklon v sedu dosahovaly dívky průměrně lepších výkonů než chlapci. 

Tab 32: Kloubní pohyblivost trupu   porovnání dívek a chlapců – 1 (Zdroj: vlastní) 

Pohlaví  N  Průměr  Směrodatná 

odchylka 
Střední chyba 

průměru 

Dívky (1)  138  5,0203  8,85796  7,75404 

Chlapci (2)  133  2,2180  8,12062  0,70415 

Tab 33: Kloubní pohyblivost trupu   porovnání dívek a chlapců – 2 (Zdroj: vlastní) 

Sig ttest  Rozdíl v průměrech  Signifikance  Mann
whitneyova testu 

0,000  7,23833  0,000 

3.4.4 SKOK Z MÍSTA SNOŽMO 

V testu skok z místa snožmo dosahovali chlapci průměrně lepších výkonů než dívky. 

Tab 34: Výbušná síla dolní části těla  porovnání dívek a chlapců – 1 (Zdroj: vlastní) 

Pohlaví  N  Průměr  Směrodatná 

odchylka 
Střední chyba 

průměru 

Dívky (1)  138  167,4080  26,80619  2,28189 

Chlapci (2)  133  175,4474  26,09839  2,26302 
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Tab 35: Výbušná síla dolní části těla  porovnání dívek a chlapců – 2 (Zdroj: vlastní) 

Sig ttest  Rozdíl v průměrech  Signifikance  Mann
whitneyova testu 

0,013  8,03940  0,011 

3.4.5 SEDLEH ZA 30 S 
V testu lehsed za 30 s dosahovali dívky i chlapci shodných průměrných výsledků. 

Tab 36: dynamická síla a svalová vytrvalost břišních svalů  porovnání dívek a chlapců – 1 (Zdroj: vlastní) 

Pohlaví  N  Průměr  Směrodatná 

odchylka 
Střední chyba 

průměru 

Dívky (1)  138  18,9058  4,14850  0,35314 

Chlapci (2)  133  18,9023  4,28504  0,37156 

Tab 37: dynamická síla a svalová vytrvalost břišních svalů  porovnání dívek a chlapců – 2 (Zdroj: vlastní) 

Sig ttest  Rozdíl v průměrech  Signifikance  Mann
whitneyova testu 

0,994  0,00354  0,864 

3.4.6 VÝDRŽ VE SHYBU 

V testu výdrž ve shybu dosahovali chlapci průměrně lepších výkonů než dívky. 

Tab 38: Statická síla a silová vytrvalost horních končetin  porovnání dívek a chlapců – 1 (Zdroj: vlastní) 

Pohlaví  N  Průměr  Směrodatná 

odchylka 
Střední chyba 

průměru 

Dívky (1)  138  12,3945  10,50747  0,89446 

Chlapci (2)  133  16,1134  12,56792  1,08978 
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Tab 39: Statická síla a silová vytrvalost horních končetin  porovnání dívek a chlapců – 2 (Zdroj: vlastní) 

Sig ttest  Rozdíl v průměrech  Signifikance  Mann
whitneyova testu 

0,009  3,71889  0,017 

3.4.7 BĚH 10 X 5 M 

V testu běh 10 x 5 m dosahovali žáci chlapci průměrně lepších výkonů než dívky. 

Tab 40: Běžecká rychlost se změnami směru  porovnání dívek a chlapců – 1 (Zdroj: vlastní) 

Pohlaví  N  Průměr  Směrodatná 

odchylka 
Střední chyba 

průměru 

Dívky (1)  138  20,4349  2,40698  0,20490 

Chlapci (2)  133  20,1708  2,13706  0,18531 

Tab 41: Běžecká rychlost se změnami směru  porovnání dívek a chlapců – 2 (Zdroj: vlastní) 

Sig ttest  Rozdíl v průměrech  Signifikance  Mann
whitneyova testu 

0,000  1,26418  0,000 

3.4.8 LEGER TEST 

V Leger testu dosahovali chlapci průměrně lepších výkonů než dívky. 

Tab 42: Běžecká aerobní vytrvalost  porovnání dívek a chlapců – 1 (Zdroj: vlastní) 

Pohlaví  N  Průměr  Směrodatná 

odchylka 
Střední chyba 
průměru 

Dívky (1)  138  27,0072  13,30523  1,13262 

Chlapci (2)  133  35,7519  17,10591  1,48327 

   



105 

 

Tab 43: Běžecká aerobní vytrvalost  porovnání dívek a chlapců – 2 (Zdroj: vlastní) 

Sig ttest  Rozdíl v průměrech  Signifikance  Mann
whitneyova testu 

0,002  5,74463  0,010 

3.5 DISKUZE VÝSLEDKŮ 

  V diskusi by mělo být zdůrazněné, že výzkum byl prováděn na záměrně vybraném 

výzkumném souboru, který byl autorovi práce časově i ekonomicky nejvýhodnější – pracuje 
se žáky školy, kde  je  autor  zaměstnán. Kromě devátých ročníků to zároveň umožnuje 

sledovat progres fyzické zdatnosti žáků jednotlivých tříd v příštích letech. 

    Do měření významným způsobem zasáhly vnější faktory, kdy z důvodu 

vládních opatření musela tělesná výchova probíhat pouze formou pěších vycházek v okolí 

školy. Poté dokonce došlo k dočasnému uzavření škol. 

  Použitelných výsledků z 1. fáze měření, které prováděli sami žáci, byl nedostatek pro 

následnou statistickou analýzu. Proto autor hned po znovuotevření škol začal s 2. sběrem dat 

při vyučovacích hodinách TV. 

  Testování bylo provedeno na ZŠ a MŠ Josefa Gočára, Hradec Králové. Testování se 

účastnili  69. ročníky. Testování probíhalo v každé třídě zvlášť v rámci hodin tělesné 

výchovy podle školního rozvrhu vyučovacích hodin všech tříd. Odděleně podstupovali testy 

nejdříve chlapci, poté dívky. Byla snaha dosáhnout při testování stejných podmínek pro 

všechny třídy. 

Všichni probandi podstoupili testování motorických testů stoj na jedné noze, talířový 

tapping, skok z místa snožmo, lehsedy opakovaně za 30 s, výdrž ve shybu, člunkový běh 

10 x 5 m a Leger test. 

Snahou této práce bylo připomenout nezastupitelnou potřebu pohybu v rámci 

zdravého životního stylu, ke kterému se autor vždy snaží vést své žáky. Zdravý životní styl 

také slouží jako prevence civilizačních onemocnění. Výsledná práce by mohla být využita 

jako základ pro plošné testování fyzické zdatnosti na základních školách ve východních 

Čechách. Autorovi pak může sloužit k porovnání fyzické zdatnosti žáků v následujících 

letech při profesi učitele tělesné výchovy. 
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3.5.1 VYHODNOCENÍ VÝZKUMNÝCH OTÁZEK A HYPOTÉZ 

Autor této práce předpokládal, že výsledek testování bude ovlivněn ontogenezí a 

tělesnou stavbou obou pohlaví. Domníval se, že věk bude mít vliv na výkony všech 

motorických testů. Předvídal, že žáci z 9. ročníků budou podávat průměrně lepší výkony 

oproti žákům z 6. ročníků u většiny motorických testů. Očekával, že pohlaví bude mít vliv 

na výkony vybraných motorických testů. 

VLIV VĚKU NA VÝKONNOST U DĚTÍ STARŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU 

S využitím statistických postupů pro zjištění korelace mezi závislou a nezávislou 

proměnnou. Bylo využito Spearmanovy statistiky v případě zjišťování závislosti ordinálních 

proměnných. Dále bylo využito Pearsonovo Ρ (rho) v případě intervalových proměnných. 

U nominálních proměnných bylo využito ttestu a Mannwhitneyova Utestu, kdy byla data 

jednotlivých skupin srovnána na základě průměru. 

Autor v této práci zjišťuje, že výsledky žáků z vyšších ročníků dosahují významně 

lepších hodnot u testů: talířový tapping, skok z místa snožmo, lehsed  za  30 s, výdrž ve 

shybu, běh 10 x 5 m a Leger test. Naopak u dvou testů: stoj na jedné noze a předklon v sedu, 

vyšel statistický korelační koeficient nevýznamný a nedá se tedy říct, že by žáci z vyšších 

ročníků dosahovali významně lepších výsledků u těchto testovaných cviků. 

H1: S věkem rostou výkony u všech vybraných motorických testů. 

  Korelační koeficient vyšel u testů statické rovnováhy a kloubní flexibility trupu 

statisticky nevýznamný. To znamená, že ve výkonech u těchto dvou testů nemá věk žáků 

vliv na jejich výkon. U zbylých testů vyšel korelační koeficient statisticky významný a žáci 

z vyšších ročníku dosahovali lepších výsledků. Hypotézu H1 tedy zamítám. 

POROVNÁNÍ HRANIČNÍCH SKUPIN  ŽÁKŮ 6. A 9. ROČNÍKŮ 

  Bylo testováno pomocí neparametrické statistiky,  pro  kterou  byl  využit  Mann

Whitneyův Utest. A parametrické statistiky, pro kterou byl  využit  ttest.  Nakonec  byly 

porovnány průměry a výsledky byly stejné. 
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H2: Průměrné výkony žáků 9. ročníků budou lepší než průměrné výkony žáků 6. ročníku ve 

většině vybraných motorických testů. 

  Výsledky dokazují, že u všech testů výjimkou jednoho jsou průměrné výkony žáků 

9. ročníků lepší než výkony žáků 6. ročníků. Pouze u testu statické rovnováhy nedošlo ke 

statisticky významným rozdílům mezi žáky 9. a 6. ročníků. Jelikož podávali žáci 9. ročníků 

významně lepší výkony v sedmi z celkových osmi motorických testů, tak tuto hypotézu H2 

přijímám. 

VLIV POHLAVÍ NA TĚLESNOU ZDATNOST 

  Bylo ověřováno stejným způsobem jako v předchozím případě. Tedy pomocí 

neparametrické statistiky za využití MannWhitneyova Utestu a parametrické statistiky za 

využití ttestu. Po porovnání průměrů vyšli výsledky stejné. 

  Z výsledků lze vyčíst, že u testů stoj na jedné noze, talířový tapping, lehsedy za 30 s 

nebyly statisticky významné rozdíly ve výkonech chlapců a dívek. U motorických testů skok 

z místa snožmo, výdrž ve shybu, běh 10 x 5 m a Leger testu dosahovali chlapci statisticky 

významně lepších výkonů než dívky. V testu kloubní pohyblivosti trupu – předklon v sedu 

dosáhly dívky lepších průměrných výsledků než chlapci. Pohlaví má tedy vliv na výkony u 

pěti motorických testů z osmi vybraných.   
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4. ZÁVĚRY 
  Celá diplomová práce může sloužit jako podklad pro plošné testování tělesné 

zdatnosti žáků v Hradci Králové a okolí. Autorovi bude sloužit k porovnání výkonů žáků v 

následujících letech. 

  Předkládaná diplomová práce přináší výzkum a analýzu výkonnosti žáků druhého 

stupně vybrané základní školy v Hradci Králové. Výzkumu se zúčastnilo 271 žáků. 

  Každý žák podstoupil motorické testy stoj na jedné noze, tapping, skok snožmo 

z místa, sedleh za 30 s, výdrž ve shybu, běh 10 x 5 m, Leger test. Testování se provádělo 

ve školní tělocvičně za snahy zachovat pro všechny testované naprosto vyrovnané 

podmínky. Některé podmínky přesto mohly ovlivnit výkony jednotlivců. Příkladem je denní 

doba, jelikož k měření docházelo v závislosti na školním harmonogramu jednotlivých tříd. 

Každá třída byla testována odděleně, zvlášť skupiny chlapců a skupiny dívek.  

  V průběhu školního roku došlo k narušení sběru dat z důvodu pandemických 

podmínek. První sběr dat probíhal bez dohledu výzkumníka ve formě distančního 

vzdělávání. Při tomto sběru dat se  autor  obával možného zmanipulování výsledků 

samotnými žáky. Pro nedostatečné množství dat z prvního měření byl autor práce nucen 

provést měření znovu v krátkém čase, který mu po otevření škol zbyl. K měření tedy nakonec 

docházelo při hodinách tělesné výchovy, krátce po návratu dětí do škol a zrušení všech 

vládních opatření, znemožňující pohybovou aktivitu při hodinách tělesné výchovy na 

školách. 

  Výsledky práce byly poté vyhodnoceny pomocí SPSS Software za využití 

matematickostatistických metod. Výsledky byly dále zaznamenány numericky. V závislosti 

se stanovenými výzkumnými otázkami je možné popsat hlavní závěry pro námi zkoumaný 

soubor. 

•  Věk žáků má vliv na jejich výkon v šesti z osmi vybraných cviků. U cviků pro měření 

statické rovnováhy a kloubní pohyblivosti věk neměl významný vliv na výkony 

testovaných žáků. 
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•  Žáci 9. ročníků dosahovali ve všech motorických testech lepších průměrných výkonů 

než žáci 6. ročníků s výjimkou jednoho testu. U testu pro měření statické rovnováhy 

neměl ročník vliv na výkony testovaných žáků. 

•  Chlapci dosahují průměrně lepších výsledků v pěti testech z osmi. Jedná se o 

motorické testy skok snožmo z místa, výdrž ve shybu, běh 10 x 5 m, Leger test. V 

testu kloubní pohyblivosti  předklon v sedu  dosáhly průměrně lepších výsledků 

naopak dívky. V testech stoj na jedné noze a lehsed opakovaně po dobu 30 s nebyly 

významné rozdíly v průměrných výsledcích chlapců a dívek. 

  Tato práce by měla být základním motivačním faktorem pro vyučující, rodiče i děti, 

aby se věnovali pravidelné pohybové aktivitě a pozitivně ovlivňovali zdravý životní styl svůj 

i svých rodin. 

NÁMĚTY PRO DALŠÍ ROZŠÍŘENÍ PRÁCE 

  Práce by byla vhodná rozšířit na žáky 2. stupně z více základních škol různých lokalit 

východních Čech, aby byly informace ještě průkaznější. V další fázi by se mohly porovnávat 

děti z měst a vesnic, kde mohou být životní podmínky odlišné. 

  Tato práce má přispět ke zvýšení objemu pohybové aktivity a tím zlepšení životního 

stylu dětí. Bylo by vhodné se v budoucnu zaměřit na psychologické aspekty jednotlivých 

rozhodnutí žáků a dětí ohledně pohybové aktivity, výběru jídla, užívání návykových látek a 

dalších.   
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5. SOUHRN 
  Cílem této diplomové práce bylo měření tělesné zdatnosti žáků 2. stupně vybrané 

základní školy v Hradci Králové. Ze získaných výsledků bylo zjišťováno, zda má věk  a 

pohlaví vliv na výkony žáků. Dále byly výsledky porovnány a na základě statistické analýzy 

dat bylo utvořeno srovnání výkonů žáků 6. a 9. ročníků a také chlapců a dívek. 

  Teoretická část se zaměřuje na témata zdravého životního stylu, pohybové aktivity, 

tělesné zdatnosti, pohybové  schopnosti,  fyziologická  i  psychologická specifika  u dětí 

staršího školního věku. 

  Praktická část řeší statistické zpracování dat a jejich vyhodnocování na základě 

výsledků ve vybraných motorických testech z testové baterie EUROFITTEST. 

  Podle zjištěných výsledků a jejich porovnání dospěl  autor  k závěru, že u šesti 

z celkových osmi cviků dosahují žáci vyšších ročníků statisticky významných rozdílů oproti 

žákům nižších ročníků.  

Při porovnání průměrných výsledků žáků 6. a 9. tříd bylo zjištěno, že u sedmi cviků 

z osmi dosahují žáci 9. ročníků lepších výsledků než žáci 6. ročníků. Nakonec autor zjistil, 

že chlapci dosahují průměrně lepších výsledků v pěti testech z osmi. Dívky dosahují 

průměrně lepších výsledků v jednom testu z osmi. Ve dvou testech nedochází k rozdílům v 

průměrných výsledcích chlapců a dívek.   
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6. SUMMARY 
  The aim of this diploma thesis was to measure the physical fitness of  pupils from 

selected elementary school in Hradec Králové. From the obtained results iw was determined  

whether age has an effect on pupils´performance. Futhermore, the results were compared 

and on the basis of statistical analysis of the data a comparison of performances of 6th and 

9th grade pupils and also comparison of boys and girls. 

  The  theoretical  part  focuses on  the  topics of  a healthy  lifestyle,  physical  activity, 

physical fitness, physical abilities, physiological and psychological specifics in older school 

children. 

  The empiric part deals with statistical data processing and their evaluation based on 

the results in selected physical tests from the test battery called EUROFITTEST. 

  Based on the results and their comparison, I came to the conclusion that in six of the 

total eight exercises, older pupils achieve statistically significant differences compared to 

younger pupils. When comparing the average results of 6th and 9th grade pupils, I found 

that in seven out of eight tests, 9th grade pupils achieve better results than 6th grade pupils. 

In the end, I found that the boys performed better on average in five tests out of eight. Girls 

achieve better  results on average  in one  test out of eight. There are no differences  in  the 

average results of boys and girls in two tests. 

  

 



 

 

7. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A DALŠÍCH ZDROJŮ 

1.  BEŇAČKA, Jozef. Pohybový aparát a zdraví: vybrané kapitoly ze sportovní 

medicíny. Brno: Paido, 2013. ISBN 9788073152413. 

2.  BURSOVÁ, Marta. Kompenzační cvičení: uvolňovací, protahovací, posilovací. 

Praha: Grada, 2005. Fitness, síla, kondice. ISBN 8024709481.  

3.  ČELEDOVÁ, Libuše a Jan HOLČÍK. Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví pro 

studenty zubního lékařství. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 

2018. ISBN 9788024639963. 

4.  ČEVELA, Rostislav, Libuše ČELEDOVÁ a Hynek DOLANSKÝ. Výchova ke 

zdraví pro střední zdravotnické školy. Praha: Grada, 2009. Sestra (Grada). ISBN 978

8024728605. 

5.  DOVALIL, Josef. Výkon a trénink ve sportu. 3. vyd. Praha: Olympia, 2009. ISBN 

9788073761301. 

6.  DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Chování související se zdravím: determinanty, modely a 

konsekvence. Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2016. ISBN 97880

21084582. 

7.  DVOŘÁKOVÁ, Hana. Školáci v pohybu: tělesná výchova v praxi. Praha: Grada, 

2012. Děti a sport. ISBN 9788024737331.  

8.  DÝROVÁ, Jitka a Hana LEPKOVÁ. Kardiofitness: vytrvalostní aktivity v každém 

věku. Praha: Grada, 2008. Fitness, síla, kondice. ISBN 9788024722733.  

9.  HÁJEK, Jeroným. Antropomotorika.  Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická 

fakulta, 2001, 95 s. ISBN 8072900633. 

10. HAMPLOVÁ, Lidmila. Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví: pro zdravotnické 

obory. Praha: Grada Publishing, 2019. Sestra (Grada). ISBN 9788027105687. 



 

 

11. HAVLÍČKOVÁ, Ladislava. Fyziologie tělesné zátěže I: obecná část. 2. přeprac. vyd. 

Praha: Karolinum, 1999. ISBN 8071848751. 

12. HRABINEC,  Jiří. Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Univerzita 

Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 9788024636252. 

13. CHOUTKA, Miroslav a Josef DOVALIL. Sportovní trénink. 2., rozšíř.vyd. Praha: 

Olympia, 1991. Věda pro praxi (Olympia). ISBN 8070330996. 

14. JANDA, Vladimír. Svalové funkční testy: kniha obsahuje 401 obrázků a 65 tabulek. 

Praha: Grada, 2004. ISBN 9788024707228.  

15. JEŘÁBEK, Petr. Atletická příprava: děti a dorost. Praha: Grada, 2008. Děti a sport. 

ISBN 9788024707976. 

16. KALMAN,  Michal.  Národní zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků: na 

základě mezinárodního výzkumu uskutečněného v roce 2010 v rámci mezinárodního 

projektu "Health Behaviour  in Schoolaged Children: WHO Collaborative Cross

National study (HBSC)“ : HBSC, Česká republika, 2010.  Olomouc:  Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2011. ISBN 9788024429854. 

17. KEBZA, Vladimír. Psychosociální determinanty zdraví.  Praha:  Academia,  2005. 

ISBN 8020013075. 

18. KIRCHNER, Jiří, Jan HNÍZDIL a Oto LOUKA. Kondiční hry a cvičení v přírodě. 

Praha: Grada, 2005. Děti a sport. ISBN 8024709953.  

19. KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Pohybová příprava dětí. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 109 s. 

Děti a sport. ISBN 8024716364. 

20. KUČERA, Miroslav, Pavel KOLÁŘ a Ivan DYLEVSKÝ. Dítě, sport a zdraví. 

Praha: Galén, c2011. ISBN 9788072627127. 

21. KUNOVÁ, Václava. Zdravá výživa. Praha: Grada, 2004. Zdraví & životní styl. ISBN 

8024707365. 



 

 

22. LEVITOVÁ, Andrea a Blanka HOŠKOVÁ. Zdravotněkompenzační cvičení. Praha: 

Grada Publishing, 2015. ISBN 9788024748368.  

23. MÁČEK, Miloš. Fyziologie a patofyziologie tělesné zátěže. 2.  vyd.  Praha: 

Avicenum, 1988. 353 s. Patologická fyziologie. 

24. MACHOVÁ, J.;KUBÁTOVÁ, D.Výchova ke zdraví. Havlíčkův Brod: Grada, 2009. 

296 s. ISBN 9788024727158 

25. MARKOVÁ, Marie. Determinanty zdraví. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a 

nelékařských zdravotnických oborů, 2012. ISBN 9788070135457. 

26. MĚKOTA, Karel a Jiří NOVOSAD. Motorické schopnosti.  Olomouc:  Univerzita 

Palackého, 2005. Učebnice (Univerzita Palackého). ISBN 802440981X. 

27. MĚKOTA, Karel a Roman CUBEREK. Pohybové dovednosti  činnosti  výkony. 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 9788024417288. 

28. MĚKOTA, Karel a Petr BLAHUŠ. Motorické testy v tělesné výchově: příručka pro 

posl.  stud. oboru  tělesná výchova a sport. Ilustroval Hana POSPÍŠKOVÁ. Praha: 

SPN, 1983. Učebnice pro vysoké školy (Státní pedagogické nakladatelství). 

29. MĚKOTA, Karel. Motorické schopnosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 

2005. 175 s. Učebnice. 

30. MERKUNOVÁ, Alena a Miroslav  OREL.  Anatomie a fyziologie člověka pro 

humanitní obory. Praha: Grada, 2008. Psyché (Grada). ISBN 9788024715216.  

31. NEUMAN, Jan. Cvičení a testy obratnosti, vytrvalosti a síly. Praha: Portál, 2003. 

ISBN 8071787302. 

32. OTOVÁ, Berta, Romana MIHALOVÁ a Klára BOBKOVÁ. Základy biologie a 

genetiky člověka. Vydání druhé. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství 

Karolinum, 2020. ISBN 9788024645650.  



 

 

33. PERIČ, Tomáš. Sportovní příprava dětí 2: zásobník cvičení. Nové, aktualiz. vyd. 

Praha: Grada, 2012. Děti a sport. ISBN 9788024742199. 

34. PAULÍK, Karel. Psychologie lidské odolnosti. 2., přepracované a doplněné vydání. 

Praha: Grada, 2017. Psyché (Grada). ISBN 9788024756462. 

35. ROKYTA, Richard. Fyziologie a patologická fyziologie: pro klinickou praxi. Praha: 

Grada Publishing, 2015. ISBN 9788024748672.  

36. RUBÍN, Lukáš. Pohybová aktivita a tělesná zdatnost českých adolescentů v kontextu 

zastavěného prostředí: Physical activity and physical fitness of Czech adolescents in 

the context of the built environment. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 

2018. ISBN 9788024454511. 

37. RYCHTECKÝ, Antonín a Pavel TILINGER. Životní styl české mládeže: pohybová 

aktivita, standardy a normy motorické výkonosti.  Praha:  Univerzita  Karlova, 

nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 9788024637464. 

38. RYCHTECKÝ, Antonín a Ludmila FIALOVÁ. Didaktika školní tělesné výchovy. 2. 

přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 8071846597.  

39. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR a Jiří VORLÍČEK, ed. Vnitřní lékařství. 

Praha: Grada, 2011. ISBN 9788024721101. 

40. SRNSKÝ, Pavel. První pomoc u dětí. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2007. Pro 

rodiče. ISBN 9788024718248.  

41. STRUHÁR, Ivan. Zátěžová diagnostika v tělovýchovné a sportovní praxi. Vydání 

druhé, doplněné. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 9788021094314.  

42. TUXWORTH,  Bill  a  Oja  PEKKA.  Eurofit pro dospělé: hodnocení zdravotních 

komponent tělesné zdatnosti. Praha: Karolinum, 1997. Sport (Karolinum). ISBN 80

71844691.  

43. VILÍMOVÁ, Vlasta. Didaktika tělesné výchovy.  Brno:  Paido,  2002.  Edice 

pedagogické literatury. ISBN 8073150336. 



 

 

44. WILKINSON,  Richard  G.  a  M.  G.  MARMOT.  Fakta & souvislosti: sociální 

determinanty zdraví. Kostelec nad Černými lesy: Institut zdravotní politiky a 

ekonomiky, 2005. ISBN 808662546X. 

45. De FRANCISCO, Angél L. M., Gema Fernández FRESNEDO, Rosa PALOMAR, 

Celestino PIÑERA, Manuel ARIAS. The renal benefits of a healthy lifestyle: Kidney 

International.[online] Volume 68, Supplement 99. Copyright © 2005, Pages S2S6, 

[cit. 06.07.2021]  ISSN  00852538. Dostupné z: https://doi.org/10.1111/j.1523

1755.2005.09901.x. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0085253815512982)  

46. WOOD,  R.  J.  Eurofit  Fitness  Test  Battery.  Topend  Sports  |  The  Sports  Fitness, 

Nutrition  and  Science  Resource  [online]. Copyright ©1997 [cit. 03.03.2021]. 

Dostupné z: https://www.topendsports.com/testing/eurofit.htm 

47. WARBURTON,  E.  R.  Darren,  Crystal  WHITNEY  Nicol  and  Shannon  S.D. 

BREDIN. Health benefits of physical activity: the evidence | CMAJ. CMAJ [online]. 

Copyright © 2006 CMA Media Inc. or its licensors [cit. 06.07.2021]. Dostupné z: 

https://www.cmaj.ca/content/174/6/801.full 

48. MILES,  L.  (2007).  Physical  activity  and  health.  Nutrition  Bulletin,  32:  314363. 

[online]. Copyright © 2007 [cit. 06.07.2021]. Dostupné z:  

https://doi.org/10.1111/j.14673010.2007.00668.x 

49. Koncepce podpory sportu 20162025, MŠMT ČR. MŠMT ČR  [online]. Copyright 

©2013 [cit. 06.07.2021]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/sport1/koncepce

podporysportu2016

2025?highlightWords=n%C3%A1rodn%C3%AD+program+rozvoje+sportu 

   



 

 

8. SEZNAM PŘÍLOH 
Obr. 1: Vzájemné vztahy mezi zdravím a determinantami zdraví (Machová et al., 2015) . 17 

Tab 1: Definice proměnných (Zdroj: vlastní) ...................................................................... 86 

Tab 2: Analýza četnosti ....................................................................................................... 90 

Tab 3: Vliv věku na zdatnost (Zdroj: vlastní) ...................................................................... 91 

Tab 4: Rovnováha  vliv věku na zdatnost (Zdroj: vlastní) ................................................. 92 

Tab 5: .: Frekvenční rychlost horní končetiny  vliv věku na zdatnost (Zdroj: vlastní) ...... 92 

Tab 6: Kloubní flexibilita  vliv věku na zdatnost (Zdroj: vlastní) ...................................... 92 

Tab 7: Výbušná síla dolních končetin  vliv věku na zdatnost (Zdroj: vlastní) ................... 93 

Tab 8: Dynamická a vytrvalostní síla břišního svalstva   vliv věku na zdatnost (Zdroj: 

vlastní) ................................................................................................................................. 93 

Tab 9: Statická síla horních končetin  vliv věku na zdatnost (Zdroj: vlastní) .................... 94 

Tab 10: Běžecká rychlost se změnami směru  vliv věku na zdatnost (Zdroj: vlastní) ....... 94 

Tab 11: Běžecká aerobní vytrvalost  vliv věku na zdatnost (Zdroj: vlastní) ...................... 95 

Tab 12: Statická rovnováha  porovnání 6. a 9 ročníků – 1 (Zdroj: vlastní) ....................... 96 

Tab 13:  Statická rovnováha  porovnání 6. a 9 ročníků – 2 (Zdroj: vlastní) ...................... 96 

Tab 14: Rychlost frekvence horních končetin  porovnání 6. a 9 ročníků – 1 (Zdroj: vlastní)

 ............................................................................................................................................. 96 

Tab 15: Rychlost frekvence horních končetin  porovnání 6. a 9 ročníků – 2 (Zdroj: vlastní)

 ............................................................................................................................................. 97 

Tab 16: Kloubní pohyblivost trupu  porovnání 6. a 9 ročníků – 1(Zdroj: vlastní) ............. 97 

Tab 17: Rychlost frekvence horních končetin  porovnání 6. a 9 ročníků – 2 (Zdroj: vlastní)

 ............................................................................................................................................. 97 

Tab 18: Výbušná síla dolní části těla  porovnání 6. a 9 ročníků  1 (Zdroj: vlastní) .......... 98 

Tab 19: Výbušná síla dolní části těla  porovnání 6. a 9 ročníků – 2 (Zdroj: vlastní) ......... 98 

Tab 20: Dynamická síla a svalová vytrvalost břišních svalů  porovnání 6. a 9 ročníků – 1 
(Zdroj: vlastní) ..................................................................................................................... 98 

Tab 21: Dynamická síla a svalová vytrvalost břišních svalů  porovnání 6. a 9 ročníků – 2 
(Zdroj: vlastní) ..................................................................................................................... 98 

Tab 22: Statická síla a silová vytrvalost horních končetin  porovnání 6. a 9 ročníků –  1 
(Zdroj: vlastní) ..................................................................................................................... 99 

file:///D:/Plocha/Filip-Dyntar-Diplomová-práce-6.7..docx%23_Toc76731659


 

 

Tab 23: Statická síla a silová vytrvalost horních končetin  porovnání 6. a 9 ročníků –  2 
(Zdroj: vlastní) ..................................................................................................................... 99 

Tab 24: Běžecká rychlost se změnami směru  porovnání 6. a 9 ročníků – 1 (Zdroj: vlastní)

 ............................................................................................................................................. 99 

Tab 25: Běžecká rychlost se změnami směru  porovnání 6. a 9 ročníků – 2 (Zdroj: vlastní)

 ........................................................................................................................................... 100 

Tab 26: Běžecká aerobní vytrvalost  porovnání 6. a 9 ročníků  1 (Zdroj: vlastní) ......... 100 

Tab 27: Běžecká aerobní vytrvalost  porovnání 6. a 9 ročníků – 1 (Zdroj: vlastní) ......... 100 

Tab 28: Statická rovnováha  porovnání dívek a chlapců – 1 (Zdroj: vlastní) .................. 101 

Tab 29: Statická rovnováha  porovnání dívek a chlapců – 2 (Zdroj: vlastní) .................. 101 

Tab 30: Rychlost frekvence horních končetin    porovnání dívek a chlapců –  1  (Zdroj: 
vlastní) ............................................................................................................................... 101 

Tab 31: Rychlost frekvence horních končetin    porovnání dívek a chlapců –  2  (Zdroj: 
vlastní) ............................................................................................................................... 102 

Tab 32: Kloubní pohyblivost trupu   porovnání dívek a chlapců – 1 (Zdroj: vlastní) ...... 102 

Tab 33: Kloubní pohyblivost trupu   porovnání dívek a chlapců – 2 (Zdroj: vlastní) ...... 102 

Tab 34: Výbušná síla dolní části těla  porovnání dívek a chlapců – 1 (Zdroj: vlastní) .... 102 

Tab 35: Výbušná síla dolní části těla  porovnání dívek a chlapců – 2 (Zdroj: vlastní) .... 103 

Tab 36: dynamická síla a svalová vytrvalost břišních svalů  porovnání dívek a chlapců – 1 
(Zdroj: vlastní) ................................................................................................................... 103 

Tab 37: dynamická síla a svalová vytrvalost břišních svalů  porovnání dívek a chlapců – 2 
(Zdroj: vlastní) ................................................................................................................... 103 

Tab 38: Statická síla a silová vytrvalost horních končetin  porovnání dívek a chlapců – 1 
(Zdroj: vlastní) ................................................................................................................... 103 

Tab 39: Statická síla a silová vytrvalost horních končetin  porovnání dívek a chlapců – 2 
(Zdroj: vlastní) ................................................................................................................... 104 

Tab 40: Běžecká rychlost se změnami směru  porovnání dívek a chlapců – 1 (Zdroj: vlastní)

 ........................................................................................................................................... 104 

Tab 41: Běžecká rychlost se změnami směru  porovnání dívek a chlapců – 2 (Zdroj: vlastní)

 ........................................................................................................................................... 104 

Tab 42: Běžecká aerobní vytrvalost  porovnání dívek a chlapců – 1 (Zdroj: vlastní) ...... 104 

Tab 43: Běžecká aerobní vytrvalost  porovnání dívek a chlapců – 2 (Zdroj: vlastní) ...... 105 

 


