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ABSTRAKT 

~ Název: 

Srovnání úrovně koordinačních a kondičních schopností mladých karatistů v 

porovnání s ostatní školní mládeží. 

~ Cíl práce: 

Porovnat stupeň koordinačních a kondičních schopností u 3 skupin probandů ze 

stejného prostředí malého města, kdy jedna se věnuje pravidelnému tréninku Kyokushinkai 

karate, druhá provozuje aktivně jiný sport a poslední organizovaně nesportuje. Zjistit 
rt" 

kvalitativní úroveň motorických schopností při tréninku plnokontaktru'ho bojového sportu. 

~ Metoda: 

Skupina probandů byla rozdělena na 3 skupiny, a to na žáky, kteří minimálně 3 roky 

trénují plnokontaktní styl karate - školu Kyokushinkai. Dále žáky, kteří organizovaně 

provozují nějaký sport (fotbal, florbal, stolní tenis aj.) a na žáky, kteří neuvádějí žádnou 

pravidelnou aktivní sportovní činnost. 

U každého žáka byla měřena motorická výkonnost kondičních schopností 

prostřednictvím testových baterií UNIFITTESTu (6-60)- člunkový běh 4x 10 metrů, skok do 

dálky z místa, sed leh za 1 minutu a běh na 12 minut a stupeň koordinačních schopností byl 

diagnostikován podle projektu provedeného Kohoutkem aj. (2005) - skok do hloubky na cíl, 

běh k očíslovaným medicinbalům, reakce na akustický signál, obraty na lavičce a sprint podle 

stanoveného rytmu. 

» Výsledky: 

Touto prací dokazuji, že pravidelná sportovní aktivita má pozitivní vliv na kondiční i 

koordinační schopnosti. Potvrdilo se také, že u pubescentů praktikujících pravidelný trénink 

bojového umění Kyokushinkai karate je ještě vyšší úroveň testovaných motorických 

schopností než u žáků stejného ročníku základní školy provozujících jiný organizovaný sport. 



Je tedy zřejmé, že trénink karate a další sportovní aktivita pozitivně ovlivňuje úroveň jejich 

motorické schopnosti. Já tedy Kyokushinkai karate tedy považuji za sport, který komplexně 

rozvíjí kondiční a zejména koordinační schopnosti. Práce dále přináší důkaz o tom, že žáci, 

kteří pravidelně nesportuji dosahují ve sledovaných testech většinou jen podprůměrných 

výsledků. 

)o;> Klíčová slova: 

Kondiční schopnosti, koordinační schopnosti, Kyokushinkai karate, žák pravidelně 

sportující, nesportující žák, období pubescence. 



ABSTRACT 

);;>- Title: 

Comparison of coordination and condition abilities of young karate youth and the 

other school youth. 

);;>- Goals: 

To compare level of coordination and condition abilities by three groups of probands 

:from the same place of a small town, where the fi.rst group regularly attends Kyokushinkai 

trainings, the second group regularly sports and the third group does not any sport in any 

""' " sport dub. 

);;>- Methods: 

The whole group was divided into 3 subgroups: sportsmen, who have trained 

fullcontact karate - school of Kyoukushinkai, sportsmen, who do actively any sport (football, 

:floorball, tahle tennis, et.) and youth, who do not any organized sport activity. 

I measure the motory efficiency by the UNIFITTTEST (6-60) and level of 

coordination abilities by project ofKohoutek et. (2005). 

);;>- Results: 

It was proved that regular sport activity has a positive in:fluence to a condition and 

coordination ability. Also it was proved that youth practicing regular trainings of martial arts 

of Kyokushinkai karate have higher level of tested motory abilities than their school mates 

who practice other organized sport. It is obvious that karate training and other sport activities 

have a positive in:fluence to a motory ability level. I consider karate training to be a sport 

which develops complexly coordition and condition abilities. Also it was proved the youth 

who do not any sport activity reached mos~ly results under average. 



)o> Keyword: 

Conditional abilities, coordinational abilities, Kyok:ushinkai karate, sportsmen 

regularly attending training, youth, who do not any sport, puberty. 
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1. ÚVOD 

Pro celkový vývoj člověka, jako jedince, je v odborné literatuře užíván poJem 

ontogeneze. Ontogeneze motoriky je tedy individuální vývoj souhrnu pohybových aktivit 

organizmu v průběhu života jedince. V procesu vývoje je úroveň motoriky člověka odrazem 

funkční aktivity lidského organizmu a základním projevem i podmínkou optimálního 

tělesného i duševního rozvoje jedince od početí do nejvyššího věku (Hájek 2001). 

Optimální, spíše však vyšší úroveň motorické výkonností je významnou hodnotou 

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

zdatnost umožňuje s náležitou vitalitou realizovat běžné každodenní aktivity, redukovat 

zdravotní rizika spjatá s nedostatkem pohybu a cvičení a je také předpokladem účasti na 

fyzicky náročnějších (také sportovních) aktivitách, které život člověka obohacují 

(Chytráčková 2002). 

Snahy zkonstruovat testyi<"'pro zjištění síly, vytrvalosti, rovnováhy ... mají dlouho 
.... 

tradici. Obecně můžeme rozlišit tři typy testů používaných pro účely praxe i výzkumu. Jedná 

se o sportovně-medicínské, resp. fyziologické testy, motorické testy a sportovní testy. První 

dvě skupiny testů mohou mít charakter testů laboratorních nebo terénních. Terénní testování 

obvykle umožňuje jen hrubší odhad úrovně schopností a je v praxi nejvíce rozšířené, které 

postačují pro tento hrubý odhad motorických schopností pro danou zkoumanou skupinu 

probandů (Měkota, Novosad 2005). 

Oproti dříve často používanému pojmu obratnost (obratnostní schopnosti) se pro tento 

komplex pohybových schopností v současnosti dává přednost v označení jako koordinační 

schopnosti (Dovalil a kol. 2002). 

Obratnost - koordinace: se vymezuJe jako soubor schopností lehce a účelně 

koordinovat vlastní pohyby, rychle si osvojovat nové pohyby a přizpůsobovat je měnícím se 

podmínkám. V podstatě jde o koordinaci ostatních pohybových schopností, kdy převládají 

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

kontrakce a co do jejich časového sledu. Při hodnocení koordinace je třeba brát v úvahu 

několik hledisek: složitost trénované činnosti, přesnost a rychlost provedení a dobu za kterou 

je pohybový úkol naučen (Dovalil1982). 

Pojem koordinace sám o sobě je Kohoutkem aj. (2005) uváděn jako pojem obecnější 

povahy, který zahrnuje činnost cyklického stejně jako acyklického charakteru (jednorázové 

pohyby), činnosti motorické i senzomotorické. Koordinační schopnosti je pak třeba chápat 

jako třídu schopností, které se většinou v komplexu a ne jednotlivě, přímo podílejí na realizaci 
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určitého pohybu, a to jak jednoduchého tak složitého, nebo pohybové struktury ve smyslu 

provedení dané činnosti přesně. Pojem "přesně" zahrnuje časoprostorové charakteristiky 

pohybu a znamená, že je proveden optimální rychlostí a s optimální silou. 

Do způsobu a kvality provedení motorických schopností (dovedností) se výrazně 

promítají rozdíly mezi jedinci. Interindividuální variabilita se výrazněji projevuje u činnosti 

koordinačně složitých, náročných na rozlišovací schopnosti percepční, časoprostorové, a popř. 

u činností, probíhajících ve změněných nebo ztížených podmínkách (Kohoutek aj. 2005). 

Koordinační schopnosti a motorické dovednosti jsou kvality, které se utvářejí a 

vyvíjejí současně. V rozmanité lidské činnosti, v procesu osvojování motorických dovedností 

probíhají opakovaně a mnohonásobně procesy a funkce řízení a regulace pohybu; adekvátní 

mechanismy jsou postupně upevňovány a jako základní řídicí principy se ve formě 

pohybových programů ukládají v pohybové paměti (Kohoutek aj. 2005). 

Úroveň rozvoje koordinačních schopností ovlivňuje rychlost a způsob osvojování 

sportovní techniky, její stabilizac~a také jejich situačně adekvátní využívání. Zdokonalování 
.... 

dovedností je umožněno zvýšením plasticity a variability řídících regulačních procesů a 

rozšíření pohybových zkušeností. V.ysoká úroveň koordinačního rozvoje podmiňuje situační a 

podmínkám adekvátní rozmanité využívání dovedností na základě velké zásoby pohybových 

programů. Jedinec tak může rychle a cíleně reagovat na základě racionálního rozlišení 

požadavků na pohybové jednání (např. poloha těla, segmentů, svalové napětí, atd.). Paralelně 

s rozvojem schopností a dovedností se zdokonaluje také činnost receptorů (proprioreceptory, 

smyslové orgány) a ve spojení se smyslovým vnímáním dochází k rozvoji prostorových a 

časových vjemů a pohybových představ. Zdokonalování předpokladů umožňuje kvalitnější 

učení a rozvinutá sportovní technika je jedním ze základních předpokladů vysokého výkonu 

(Kohoutek aj. 2005). 

Koordinovaný motorický proJeV Je podmíněn i m1mo jiné schopností příjmu a 

zpracování podnětových informací. Ta je více či méně vázaná na funkci různých analyzátorů. 

Čím více je jedinec (sportovec) schopen své pohyby a okolní prostředí vnímat, tím lépe je 

schopen reagovat na měnící se okolnosti průběhu pohybu a v rámci svých individuálních 

možností pohybové jednání zvládnout (Kohoutek aj. 2005). 

Pro období staršího školního věku ll - 15 let jsou typické četné nerovnoměrné 

biologické změny, odrážející se i v psychologickém vývoji. Ačkoliv pubertální věk nelze 

zcela přesně vymezit, obecně se pohybuje v rozmezí ll - 12 až 15 - 16 let, individuálně to 

však bývá různé. Intenzivní rozvoj, tělesné a duševní dospívání probíhá u děvčat zhruba do 17 

let, u chlapců do 18 let. Hlavním problémem puberty je, že v poměrně krátkém období 
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dochází k zásadním změnám ve vnitřním prostředí organismu. Celkově se puberta projevuje 

nezřídka v menší pohybové koordinaci, v jakési klátivosti až neohrabanosti. Ve větší míře se 

tyto znaky objevují u chlapců a vrcholí kolem 14. roku (Dovalil a kol. 2002). 

Dovalil a kol. (2002) dále uvádějí, že není bez zajímavosti, že u mnohých dětí - hlavně 

u těch, které v předchozích letech pravidelně cvičily, trénovaly a trénují- dochází ke zhoršení 

koordinace v menší míře či se nemusí objevovat vůbec. 
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2 .. PŘEHLED LITERATURY, VYMEZENÍ PROBLEMATIKY 

2.1 MOTORICKÉ SCHOPNOSTJ 

Motorika člověka je výslednicí a vyvrcholením motoriky živých organismů. Vyvinula 

se na základě dědičnosti, do které jsou zakódované genotypické základy motoriky po všech 

přímých biologických předcích, zejména po primátech a po pří~ých předcích člověka za 

poslední milion let (Čelikovský 1990). 

A jak dále Čelikovský (1990) píše odráží motorický rozdíl mezi zvířaty mezi zvířaty a 

člověkem kvalitativní rozdíly mezi jejich mozkem, jeho stavbou, jeho kvalitativně vyššími 

schopnostmi zachycovat no~é zápisy do dědičnosti přenášející hmotu. 

Teorie o vlivu dědičnosti a prostředí vychází v současné době ze tří hypotéz a jedním 

ze základních poznatků genetiky je skutečnost, že vlastnosti a schopnosti se nedědí jako 

takové, ale přenášejí se jen určité"dispozice, zakódované v genech (Čelikovský 1990). 

V motorických schopnostech se jedná o dosti obsáhlou a členitou třídu schopností, 
• 

jenž podmiňují úspěšnou pohybovou činnost, dosahování výkonů nejen ve sportu, ale i při 

práci či tvorbě, kde pohyb je složkou dominantní. Profesor Čelikovský pohybovou schopností 

rozumí dynamický komplex vybraných vlastností organismu člověka, integrovaných podle 

třídy pohybového úkolu a zajišťující jeho plnění. Schopnost je pojata jako systém a vlastnosti 

organismu jsou považovány na subsystémy. Prezentují je receptorické, kostemě-svalové, 

oběhové, metabolické, termoregulační a další funkce (Měkota, Novosad 2005). 

2.1.1 Taxonomie motorických schopností 

Názory na rozdělení, strukturování i pojmenování motorických schopností se dosud 

různí. Hrubé dělení je provedeno do dvou základních skupin, kondiční a koordinační 

schopnosti. Kondiční, též (kondičně-energetické) jsou determinovány převážně faktory a 

procesy energetickými. Řadí se sem schopnosti vytrvalostní, silové a zčásti i rychlostní. 

Koordinační schopnosti nebo také schopnosti koordinačně-psychomotorické jsou podmíněny 

funkcemi a procesy pohybové koordinace, jsou spjaty především s řízením a regulací 

pohybové činnosti. Sem se řadí schopnosti orientační, diferenciační, reakční, rovnováhové, 

rytmické, aj. (Měkota, Novosad 2005). 
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2.1.2 Motorické schopnosti v období pubescence 

V této své práci zkoumám a porovnávám motorické schopnosti u žáků posledních 

dvou ročníků základní školy. Jedná se tedy o pubescenty ve věku převážně 14 - 15 let. Budu 

se tedy nadále věnovat tomuto vývojovému období, které je předmětem mého výzkumu. 

Období pubescence je z hlediska vývoje motoriky nejbouřlivější fází přeměny dítěte 

v dospělého . Zvláště silně se zde projevuje nerovnoměrný vývoj . U děvčat nastává vlastní 

puberta poněkud dříve než u chlapců (Čelikovský 1990). 

Období dospívání silně ovlivňuje motoriku. Protože růst kostry a svalstva, zvláště 

končetin, je nerovnoměrný a překotný, dochází k disproporcionalitě, která se projevuje i 

v pohybu (Čelikovský 1990). 

Motorické dovednosti ve stádiu pubescence, resp. jejich zdokonalování a osvojování 

nových, ovlivňují dva zdánlivě protichůdné jevy. První je, že toto období je obdobím 

přestavby lidské motoriky a druhý, že je zároveň obdobím vysoké docility, tj . rychlého 
rl' 

racionálního chápání a schopnosti s e učení se novým dovednostem se širokou přizpůsobivostí 

motoriky k měnícím se podmínkám.(Hájek 2001). 

Druhou fází stádia pubescence je období přestavby, resp. období puberty (12 - 14 let) 

a disharmonie ve vývoji motoriky pramení z přestavby celého organismu by neměla být 

důvodem pro omezení pohybových aktivit, což se projevuje zejména u dívek (Hájek 2001). 

2.2 KONDIČNÍ SCHOPNOSTI 

Kondiční schopnosti jsou v rozhodující míře ovlivňovány metabolickými procesy. 

Realizace pohybu je podmíněna způsobem získávání a využívání energie. Úroveň kondičních 

schopností je interpretována jako výsledek složitých vazeb a funkcí různých systémů 

organismu, jako výsledek procesu morfologicko-funkční adaptace (Měkota, Novosad 2005). 

2.2.1 Silové schopnosti 

Komplex silových schopností, zjednodušeně označovaný termínem síla, je významnou 

komponentou fyzické zdatnosti a jejich rozvoj vždy tvoří podstatnou část kondičního tréninku 

a to přes to, že ve sportovní disciplíně převládá jiná motorická schopnost (Měkota, Novosad 

2005). 



V testové baterii UNIFITTESTu (6-60) je pro rychlostní schopnosti použit test T4 -

člunkový běh na 4x 10 m, kterým je hodnocena běžecká rychlostní schopnost, a který jsem 

pro testování mého vzorku použil i já (Chytráčková 2002). 

2.2.3 Vytrvalostní schopnosti 

V antropomotorice je vytrvalost definována jako základní motorická schopnost 
' 

umožňující provádět opakovaně pohybovou činnost submaximální, střední a mírné intenzity 

bez snížení efektivity po relativně dlouhou dobu (Hájek 2001). 

Rozdílný charakter vytrvalostních výkonů je teoretickým základem pro členění 

komplexu vytrvalostních s~hopností z různých hledisek. Vytrvalost tak lze rozdělit na 

základní a speciální. Podle způsobu energetického krytí rozlišujeme aerobní vytrvalost, při 

které je nezbytná energie dodávána štěpením energetických rezerv za přístupu kyslíku a 

anaerobní vytrvalost, která je cha~kteristická uvolňováním energie štěpením svalového ATP 

a jeho resyntézou v anaerobně laktátové fázi tvorby energie (Měkota, Novosad 2005) . 
• 

Podle délky pohybového zatížení se vytrvalost člení na vytrvalost rychlostní, 

krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou (Měkota, Novosad 2005). 

Z testové baterie UNIFITTESTu (6-60) ve své práci používám testu T3 -běh po dobu 

12 minut, který hodnotí dlouhodobou běžeckou vytrvalost (Chytráčková 2002). 

2.3 KOORDINAČNÍ SCHOPNOSTI 

Na rozdíl od kondičních schopností, kterými se zaobírá široká řada odborných 

publikací, výzkumných prací a studií, lze nahlížet na problematiku koordinačních schopností 

jako na méně známou a méně prozkoumanou. Výsledky těchto studií bývají méně jasné, 

přesné. Je totiž velmi obtížné najít validní indikátor, což je dáno povahou těchto schopností. 

Obecně lze karate považovat za koordinačně náročný sport, při kterém se vyrovnaně používají 

všechny čtyři končetiny v návaznosti na rychlých změnách polohy celého těla. Z tohoto 

důvodu se v této své práci více věnuji oblasti koordinačních schopností. 

Koordinací, obratností, rozumíme schopnost přesně realizovat složité časoprostorové 

struktury pohybu. Jde o plnění relativně samostatného komplexu pohybových úkolů, které 

jsou charakterizovány převážně acyklickou strukturou pohybu. Tato motorická schopnost je 
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úice spojována s problémy řízení a regulace motoriky. Její význam přesahuje tělovýchovné 

zájmy a směřuje i do oblasti pracovní, branné aj. (Čelikovský 1990). 

Utvářejí se v průběhu ontogenetického vývoje prostřednictvím rozmanité lidské 

činnosti v různých oblastech lidského konání. V průběhu vývoje individua se postupně 

zdokonalují a upevňují jako tzv. "pohybové vzorce" na úroveň relevantních kvalit procesu 

řízení a regulace pohybu (Kohoutek aj. 2005). 

Koordinační schopnosti mají zásadní význam pro rychlost, přesnost a trvalost 

osvojování pohybových dovedností; v užším slova smyslu jsou přímo podmiňovány 

morfologicko-funkční kvalitou a disponobilitou senzomotorického systému a na všech 

výkonnostních stupních spoluurčují kondiční potenciál. Jsou specificky trénovatelné, a to až 

na nejvyšší úroveň (gymnastika, akrobacie) a v procesu jejich upevňování a rozvoje jsou 

značně závislé na habituálních faktorech, kognitivním potenciálu a motivačních procesech 

osobnosti (Kohoutek aj. 2005). 

Meziosobní rozdíly v ob;atnostních schopnostech se nejvýrazněji projevují ve 
... 

složitých pohybových činnostech, v činnostech, které vyžadují přesné popřípadě rychlé 

provedeni, a to i za pozměněn.ých či zvláštních podmínek. Uvedené schopnosti se 

nejprogresivněji vyvíjejí již v dětském věku (7 - 1 O let) a některé již před nástupem puberty 

dosahují téměř definitivní úrovně (Čelikovský 1990). 

Rozvinuté koordinační schopnosti jsou charakteristické rychlou a správnou reakcí na 

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

pohybů a jejich sladěním do pohybových celků. Dále kontrolují vlastní pohybové činnosti ve 

smyslu přiměřeného vynakládání svalové síly, využití prostoru a vhodné načasování činnosti. 

Adaptují pohybové činnosti podle měnících se vnějších nebo vnitřních podmínek. 

Snaží se vybírat vhodné pohybové programy a snaží se o jejich bezchybné a hospodárné 

provedení (Kohoutek aj. 2005). 

2.3.1 Vývoj pojetí koordinačních schopností 

Koncepce koordinační sféry motoriky člověka se postupně mění s rozvojem všech 

nových poznatků a s přístupem k této problematice. Belej (2006) uvádí, že první poznatky 

spadají do 20. let minulého století, kdy Ozorecký a Bielecký připojili k testům pohybových 

vlastností také nové testy na statickou a dynamickou koordinaci, rovnováhu, rychlost a 

frekvenci pohybu. Dalším, kdo významně přispěl do této oblasti byl Američan Fleishman, 



když vymezil několik typů specifických koordinačních schopností. Dále ho Belej (2006) 

uvádí jako autora pojmu koordinační schopnosti. Dříve se užívalo termínu obratnost a tento i 

nadále ve svých prácích užívá významný český autor Čelikovský (1990), který navazuje na 

americké a německé autor. 

Čelikovský (1990) pak dělí komplex obratnostních schopností do třech oblastí, které 

nejsou na stejné úrovní. Subsystémy oblasti I a oblasti II se integrálně projevují v oblasti III, 

která je chápána jako vlastní projev obratnosti. První oblast je oblastí senzomotorických 

vlastností a ta se dále členi na kineticko diferenciační schopnost, schopnost rovnováhovou, 

rytmickou, orientační a případně další schopnosti. Ve druhé oblast rozlišujeme vlastnosti 

pohybové soustavy (např. pohyblivost aj.). Třetí oblast obratnostních schopností potom 

obsahuje schopnost řešit prostorovou strukturu pohybu a schopnost řešit časovou strukturu 

pohybu (schopnost timmingu). 

Úroveň obratnostních schopnosti je dána správností a kvalitou zadání pokynů 

z centrální nervové soustavy a ~valitou jednotlivých prvků vymezeného sytému a jejich 
". 

vzájemnou koordinací. Pojem obratnost je zde vnímána jako motorický pojem, tj. jako 

komplexní motorická schopnost, přesně řešit složité časoprostorové pohybové úkoly 

(Čelikovský 1990). 

V posledním období, řádově posledních 25 letech je vytvářena nová koncepce, která 

přejmenovává oblast obratnosti na oblast koordinačních schopností. Je to z důvodu, že termín 

obratnost je vnímán jako příliš všeobecný, komplexní (Belej 2006). 

Tři úrovně koordinačních projevů pohybu jako první vymezil podle Beleje (2006) 

Farfel. Ten sem zahrnul přesnost, čas a změny vykonávání pohybové činnosti. Přístupů 

k vymezení a popisu koordinačních schopností a různých teorií je velké množství. Belej 

(2006) ve své práci uvádí zejména ruské autory Filipoviče, Matvjejeva a především Lacha. 

Cituj také německé autory, a to především Schnabela. Ten ve své studii vymezuje 3 základní 

koordinační schopnosti: řízení pohybu, přestavby, spojování pohybu a motorické učení. Dále 

také charakterizoval ll speciálních koordinačních schopností. 

Další německý autor Hirtz je dle Kohoutka (2005) velmi významnou osobností ve 

v této oblasti. Rozsáhlým výzkumem otestoval za pomoci asi 20 motorických testů na 1800 

žáků ve věku 7 - 16 let a vymezil 6 typů koordinačních schopností. Měkota (1983) uvádí 

počet koordinačních výkonových předpokladů od 5 do 18 a dále cituje Hertze, který nalezl 80 

pojmů, kterými označuje různé koordinační výkonové předpoklady (Kohoutek aj. 2005). 
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I další autoři uvádí rozličné a i obdobné koordinační výkonové předpoklady . 

v koncepci koordinačních schopností tak vzniká velká řada přístupů, které se od sebe více či 

méně odlišují. 

V této své práci jsem se rozhodl postupovat dle definice stanované Hirtzem, který je 

citován Kohoutkem (2005). Jedná se o dostatečné vymezení koordinačních schopností pro 

účely jak školní tělesné výchovy, tak sportovní přípravy mládeže. 

2.3.2 Hodnocení koordinačních schopností 

Obratnostní (koordinační) schopnosti představují oblast motoriky, jejíž diagnostika 

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

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

v souhrnu tvoří dílčí subschopnosti. Tyto jednotlivé subschopnosti je pak snazší hodnotit, 

k čemuž se dosud nejčastěji užívá,..metoda testování (Hájek 2001). 
" Motorické testování používá pro kvantifikaci výkonu v testech obratnosti a zručnosti 

čtyři základní kritéria. Těmi jsou: složitost pohybu, přesnost pohybu, přizpůsobivost a 

učenlivost (Měkota 1984). 

Hodnocení obratnostních schopností, které jsou pro svoji složitost a variabilitu často 

velmi obtížně testovatelné, a to zvláště v oblasti regulovaného pohybu, kdy pohybová činnost 

nabývá charakteru motorické dovednosti (Hájek 2001). 

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

uvádí pro potřeby hodnocení koordinačních schopností ve sportu sedm typů koordinačních 

schopností. 

• schopnost diferenciace 

• schopnost orientace 

• schopnostrovnováhová 

• schopnost reakční 

• schopnost rytmická 

• schopnost sdružovat pohyby 

• schopnost přestavby a přizpůsobení 
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Pro potřeby testování školní mládeže a sportovních talentů uvádí Kohoutek (2005) 

podle taxonomie Hirtze pět typů koordinačních schopností, které jsou pro základní 

diagnostiku postačující: 

• kinesteticko diferenciační schopnost 

• prostorově orientační schopnost 

• komplexně reakční schopnost 

• rovnováhovou schopnost 

• rytmickou schopnost 

~ Kinesteticko diferenciační schopnost 

Tato schopnost je s~hopností realizovat přesné a ekonomické pohyby na základě 

přesně rozlišené a rozpracované kinestetické informace (ze svalů, šlach a kloubních pouzder) 

(Kohoutek aj. 2005). 
rl' 

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

zadaného pohybového úkolu. Podstata je ve vnímání senzorických rozdílů, rozlišení podnětů , 
na základě vlastní činnosti (Belej 2006). 

Umožňuje rozlišovat příslušné parametry vlastního pohybu a mezi ně počítáme trvání 

pohybu, způsoby svalového napětí a kontrakce. Závisí na shodě dílčích kinestetických 

regulátorů s pohybovou strukturou, kterou určitý konkrétní pohybový úkol vyžaduje. Tato 

schopnost je považována za jeden z nejdůležitějších regulátorů pohybu, protože umožňuje 

správné řízení pohybu a má ve všech pohybech kontrolní funkci (Čelikovský 1990). 

V testové baterii, kterou ve svém studii použil Kohoutek (2005) je uváděn test Kl -

skok do hloubky na cílovou značku a ten jsem použil i pro své testování. Popis tohoto testu je 

uveden v příloze č. 3. 

~ Prostorově orientační schopnost 

Jedná se o schopnost rozlišení a změny polohy a pohybu těla jako celku v prostoru 

podle zadané úlohy a schopnost prostorové regulace pohybového jednání v rámci 

zobecněného pohybového vzorce (Kohoutek aj. 2005). 

Orientační schopnost umožňuje rychlé a přesně zachytit všechny důležité informace o 

pohybové činnosti a při řešení prostorových struktur pohybu jde o schopnost zhodnocování 

prostorových vztahů objektů mezi sebou ve vztahu k poloze vlastního těla, resp. jeho částí. 
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elký význam pro zrakovou orientaci má kvalita centrálního a periferního vidění a hlavně 

toto· periferní vidění umožňuje proces orientace zpřesnit a urychlit (Čelikovský 1977). 

V testové baterii, kterou ve svém studii použil Kohoutek (2005) je uváděn test 

K2 _běh k očíslovaným medicinbalům a ten jsem použil i pro své testování. Popis tohoto 

testu je uveden v příloze č. 4. 

> Komplexně reakční schopnost 

Je schopnost rychlého a úkolově specifického zahájení a provedení krátkodobého 

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

předchozí pohybovou činnost (Kohoutek aj. 2005). 

V testové baterii, kterou ve svém studii použil Kohoutek (2005) je uváděn test K3 -

reakce na zvukový signál a ten jsem použil i pro své testování. Popis tohoto testu je uveden 

v příloze č. 5. 

r<' > Rovnováhová schopflost 

Schopnost udržet tělo nebť) předměty relativně stabilní (vratké) poloze, popřípadě 

obnovit výchozí polohu při změně vnějších podmínek; řešit motorickou úlohu na malé opěrné 

ploše nebo ve velmi labilním postavení (Kohoutek aj. 2005) 

Čelikovský (1990) dále rozlišuje statickorovnováhovou schopnost jako předpoklad 

udržet tělo ve vratké poloze bez lokomoce s minimálními odchylkami od předepsané polohy 

těla, déle potom dynamickorovnováhovou schopnost jako předpoklad provedení pohybového 

úkolu při přesunu těla na úzké ploše nebo na pohyblivém předmětu, a konečně balancování 

předmětu ve vratké poloze. Zraková kontrola je podmínkou většiny tělesných cvičení tohoto 

typu. 

V testové baterii, kterou ve svém studii použil Kohoutek (2005) je uváděn test K4 -

obraty na lavičce a ten jsem použil i pro své testování. Popis tohoto testu je uveden v příloze 

č. 6. 

> Rytmická schopnost 

Schopnost pochopení (vnímání), zapamatování a vyjádření časově dynamické 

struktury úlohy, buď předem dané nebo v úloze obsažené (Kohoutek aj. 2005). 
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Tato schopnost umožňuje strukturaci do pohybové formy. Jedná se buď o rytmickou 

percepci, tj . o vnímání a reprodukci rytmů na podněty sluchové, zrakové, taktilní. 

Nejpřesnější je vnímání rytmických stimulů sluchových, potom zrakových a nakonec 

taktilních. Na druhé straně jde o rytmickou realizaci pohybu, o uskutečnění rytmické formy 

pohybové činnosti. Předepsaný rytmus je potom daný buď zvenku nebo může být obsažen 

přlmo v pohybové činnosti (Čelikovský 1990). 

V testové baterii, kterou ve svém studii použil Kohoutek (2005) je uváděn test K5 -

sprint podle stanoveného rytmu a ten jsem použil i pro své testování. Popis tohoto testu je 

uveden v příloze č. 7. 

2.3.3 Biologický zákla~ koordinačních schopností 

Úroveň koordinačních schopností závisí na stavu a rozvoji jednotlivých prvků, které 

tvoří její strukturu. Dělí se na tři ~ladní okruhy: 

proces zrání CNS jako řídícího prvku, popojování podkorových a korových úrovní 

řízení a regulace pohybŮ 

dozrávání smyslových a receptorových orgánů jako základu senzomotorických 

schopností 

stav regulované oblasti, tj . pohybového aparátu (Čelikovský, 2005) 

Za biologický základ koordinačních schopností lze označit vytváření nejdříve 

"zkusmých spojů" (Sovák 1984, cit. Chytráčková 1990) a následně pohybových vzorů, 

programů (Kohoutek 2005). 

Informace z vnějšího a vnitřního prostředí zajišťují exteroreceptory a interoreceptory, 

které zprostředkovávají pocity. Informace o poloze a svalovém napětí zajišťuje vestibulámí 

ústrojí, situaci v pohybovém ústrojí signalizují proprioreceptory (Kohoutek aj . 2005). 

);;>. CNS 

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

dochází ke stratifikaci gangliových buněk, kterých po narození přibývá již nepatmě. 

S počínající smyslovou a hybnou aktivitou přibývají vzájemné kontakty mezi těmito buňkami. 

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

interindividuální variabilita. Mozečkové funkce se například ustalují na začátku školního 

věku, zatímco korové o něco později. S dozráváním mozkových funkcí se vyvíjejí i 
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koordinované pohyby - záměrné motorika potlačuje stále více bezděčné pohyby. V průběhu 

věkových období dochází k nárůstu kvalitativních znaků optimálně provedeného 

obratnostního pohybu (Čelikovský 1990). 

Kohoutek (2005) uvádí, že původní morfologická studie rozlišuje dva oddělené řídící 

systémy dva systémy: 

1. Systém pyramidový, který vychází z korové motorické oblasti a pyramídovou 

dráhou řídí přímo míšní motoneurony. Je označen jako řídící systém alfa a zajišťuje tzv. volní 

hybnost. 

2. Systém extrapyramidový, který vychází z jiných korových oblastí a k míšním 

motoneuronům se dostává složitější cestou přes komplex bazálních ganglií. Je specifikován 

jako řídící systém gama a zajišťuje tzv. mimovolní hybnost. 

Složitější druhy pohybů vyžadují působení vyšších úrovní centrálního nervového 

systému, která jsou označována jako funkční generátory. Řadí se sem: 

podkorová řídící centr~ 
"' dále pak bazální ganglia, která jsou generátorem pomalých pohybů a také strategie 

pohybů. Tou rozumíme-schopnost střídavé aktivace a relaxace, např. při přenosu 

zátěže ze stejné končetiny na švihovou při chůzi. 

a konečně mozeček (cerebelum), který je funkčním generátorem rychlých pohybů 

a především koordinuje pohyb v prostoru a čase. Dozrává později než pyramidový 

systém a je to tak až okolo 6 let. Mozeček má funkci jakýchsi "vnitřních hodin", 

které časují jednotlivé fáze pohybu (Kohoutek aj.2005). 

~ Smyslové a receptorové orgány 

Kohoutek (2005) uvádí pět nejdůležitějších analyzátorů pro motorickou koordinaci, 

které různými formami ovlivňují proces řízení a regulace pohybového jednání 

1. Kinestetický analyzátor, který se nachází ve svalech, úponech, šlachách a kloubech. 

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

2. Statickokinetický analyzátor, který je umístěn ve vestibulárním aparátu vnitřního 

ucha. Podává informace a o směru a změnách rychlosti pohybů hlavy. 

3. Taktilní analyzátor, který je umístěn v pokožce a podává informace o formě a 

povrchu dotýkaného předmětu. 

4. Optický analyzátor. Jsou to receptory se nazývají telereceptory neboli distanční. 

Podávají informace o pohybech a představují optické provedení pohybového výkonu. 
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5. Akustický analyzátor, který je umístěn v oblasti pohybového aktu je důležitost 

prostřednictvím akustického signálu většinou nepodstatná (Kohoutek aj. 2005). 

)> Pohybový aparát 

Možnosti pohybové soustavy jsou limitují plnění obratnostních úkolů. Přihlížet ke 

zvláštnostem tělesné soustavy je nutné především v období růstu, kdy jsou patrné velké 

rozdíly mezi stejně starými jedinci. V průběhu ontogeneze dochází k růstovým změnám 

jednodivých segmentů a tím se mění jejich délkové a šířkové poměry a poměry hmotnosti a 

výhoda či nevýhoda pro plnění určitých obratnostních úkolů. Nejčastěji je ve vztahu 

k obratnosti zkoumána úroveň kloubní pohyblivosti (Čelikovský 2005). 

Na úrovni základní jednotky hybného systému, tj. svalu je pohybová koordinace 

řizena prostřednictvím svalového vřeténka. To plní dvě funkce: 

-reaguje na změnu délky svalových vláken 

- a tím na změny napětí v~svalu ,.. 
Ve šlachách plní obdobnou funkci Golgiho šlachové tělísko, které však působí proti 

funkci vřeténka (Kohoutek aj. 200)). 

2.3.4 Vývoj a senzitivní období koordinačních schopností 

Zdůrazněná věková období jsou období do 3. měsíců života, období mezi 5. a 6. rokem 

a období kolem 12 let. Jsou v motorice velmi důležitá a dochází v nich ke změnám 

v ekonomice, plynulosti a přesnosti pohybu (Čelikovský 1990). 

Střídají se periody s dynamickými změnami s obdobím s pomalými změnami či 

dokonce stagnace. Etapy s vysokou dynamikou změn se jeví jako výhodné pro ovlivňování 

žádoucích změn vnějších stimulací, protože v tomto období je dětský organismus citlivější 

vůči vnějším vlivům, což potvrzuje praxe. Příslušné období jsou označováno jako citlivé, 

senzitivní období (Kohoutek aj. 2005). 

V souvislosti s těmito senzitivními fázemi jsou také někdy citována i tzv. období 

kritická. Kritická fáze se potom vyznačuje tím, že k výslednému efektu dojde pouze tehdy, 

jestliže se právě v tomto období setká specifická pohotovost se specifickým podnětem. Tento 

časový úsek je jedinečný a neopakovatelný (Kohoutek aj. 2005). 

Vývoj také probíhá různě podle typů koordinačních schopností. Relativně nejdříve se 

rozvíjí kinesteticko diferenciační a rytmická schopnost. Následně nastupuje prostorově 
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oriťntační a rovnováhová. K dosažení plného rozvoje koordinačních schopností dochází mezi 

14,5 až 17. rokem života (Kohoutek aj. 2005). 

Mnohé studie uvádějí shodně, že obdobím nejintenzivnějšího rozvoje základních 

koordinačních schopností je věk 7- 10/11, resp. až 12 let u chlapců. Poté se tempo dynamiky 

rozvoje a citlivosti zpomaluje a může docházet až ke stagnaci (Kohoutek aj. 2005). 

Starší školní věk je fází nejlepší motorické učenlivosti . Následně v pubescenci se 

zhoršují především pohyby, které vyžadují vysokou přesnost a náročné řízení a adolescence je 

obdobím stabilizace nervových a motorických funkcí. Jedná se také o etapu velmi dobré 

motorické učenlivosti, které zakládá neohraničené možnosti rozvoje koordinačních schopností 

ve všech odvětvích sportu (Kohoutek aj. 2005). 

);> Období staršího .školního věku (pubescence) 

Sledovanou skupinou byli žáci 8. a 9. třídy základní školy a proto se budu věnovat 

zejména tomuto věkovému obdQl>í v rozmezí 14 - 15 let, i když se v testované skupině 
" 

ojediněle vyskytli i jedinci starší. 

Z hlediska vývoje koordina~.ee je toto období charakterizováno jako etapa koordinační 

instability a koordinační přestavby (Kohoutek aj . 2005). 

Během pubescence se tempo rozvoje koordinačních schopností zřetelně zpomaluje, 

zastavuje a často dochází k dočasnému regresu. Je to období charakteristické koordinační 

nestabilitou a rozkolísaností v důsledku přizpůsobování procesu řízení novým tělesným 

proporcím (Měkota, Novosad 2005). 

V tomto vývojovém stádiu 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 (Hájek 2001). 

Ke konci stádia pubescence, kdy se tělesné proporce vyrovnávají a kdy dochází ke 

zvýraznění mužských a ženských anatomických znaků, se začíná projevovat specifická 

mužská a ženská motorika. V pohybech chlapců je patrné narůstání silových schopností, 

pohyby však nejsou tak plynulé. Období po překonání puberty je obdobím velmi příznivým 

pro rozvoj motorických schopností a dovedností. Začíná se projevovat zásadní rozdíl ve 

výkonnosti chlapců a dívek (Hájek 2001). 

Z koordinační schopností u nichž dochází k poklesu výkonnosti bývají silně postiženy 

schopnosti diferenciační a rytmické, dále pak schopnosti rovnováhové a prostorové vnímání. 

Silové schopnosti se rozvíjejí jednak na základě růstu těla a jednak tělesným cvičením 
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p0dněcujícím biologické faktory, které podmiňují jejich rozvoj. Pro rychlostní schopnosti je 

neoptimálnější věkové období od 7 do 14 let. Obecně pak platí, že jejich rozvoj probíhá 

těsné souvislosti s rozvojem svalové síly. Záměrný rozvoj vytrvalostních schopností závisí 

na funkčních možnostech každého jedince a jeho schopnosti mobilizovat volní úsilí. 

Výk01most chlapců a dívek se po třináctém roce prudce rozchází. U chlapců pokračuje 

přirozená tendence přírůstku výkonnosti, zatímco u dívek dochází ke stagnaci nebo i 

k poklesu výkonnosti (Hájek 2001). 

Systematická sportovní aktivita koordinační instabilitu do značné míry oslabuje; u 

sportujících dětí nemusí být kontinuita koordinačního rozvoje závažněji narušena. K oslabení 

koordinačního rozvoje však obecně přispívají i sociální faktory, do nichž se projektuje změna 

zájmů vedoucí ke snižování pohybových aktivit (Kohoutek aj. 2005). 

Celkově se však projevuje zvýšený zájem o různé obory lidské činnosti včetně činností 

sportovních, u niž je třeba zdůraznit nutnost naplňování požadavků všestranného tělesného 

rozvoje. Organizovaný proces tě~t;,sné výchovy by měl být stále jedním ze základních článků 

"' harmonického vývoje osobnosti pubescenta. Školní tělesná výchova probíhá v tomto stádiu 

většinou diferencovaně, odděleně wlášť pro chlapce a pro dívky (Hájek 2001). 
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3. HISTORIE KARATE 

Dějiny karate nejsou pouze historií jednoho úzce vymezeného stylu boje beze zbraně, 

který pochází z ostrova Okinawa. Jsou jedním z aspektů vývoje člověka, ve kterém hrál boj o 

život klíčovou úlohu. První záznamy o technických detailech boje dvou mužů jsou prakticky 

stejně staré jako nejstarší záznamy o jiných stránkách života lidí. Starořecké bojové umění 

pankration, tak jak ho známe ze zachovalých maleb na amforách, z reliéfu nebo ze soch, 

v některých podobách až neuvěřitelně připomíná klasické karate a čínské chuan-fa. 
o 

Pankration, ve kterém se soutěžilo na olympijských hrách už roku 648 před n. 1., byl zpočátku 

těžko představitelný, krutý boj. Bylo v něm dovoleno všechno, včetně kopání, úderů a 

škrcení. Vítězem byl nejednou ten, kdo zůstal při vědomí nebo dokonce jen naživu. 

Pankreatin byl v podstatě ~ombinací zápasu a boxu, ale ne rozdíl od boxerů bojovali 

pankratisté holýma rukama (Šebej 1998). 

Mnoho autorů považuje za důkaz sepětí moderního karate s Indií sochy ochranných 
t(' 

božstev z buddhistických klášterU. Na nich zlověstně vyhlížející bohové bývali zobrazováni 

většinou v pózách podobných těm, které známe z dnešního karate, se sevřenými pěstmi, , 
připravenými k úderu. Prastarý indický bojový pěstní systém, zvaný vajrámušti zde 

praktikovala zejména indická bojová šlechta, obdoba japonských samurajů zvaná kšatrijové 

(Šebej 1998). 

V podstatě jsou tu dva hlavní názory na původ karate. Jedna část odborníků věří, že 

karate přišlo na japonské ostrovy z Číny, zatímco druhá skupina prosazuje názor, že karate je 

zvláštní bojové umění, které bylo ovlivněno mnoha čínskými bojovými uměními v důsledku 

toho, že kontakty mezi Čínou a Okinawou vzrůstal (Gyuris 2003). 

Vědomosti o boji a jeho technikách přecházely z Indie na území Číny současně 

sjinými kulturními a náboženskými vlivy. Jak uvádí Šebej (1998) docházelo k tomu zejména 

v prvním století našeho letopočtu současně s pronikáním buddhizmu na čínské území. 

Významnou osobností je přitom dvacátý osmý buddhistický patriarcha Bodhidharma. Ten 

přišel na území Číny v 6. století n. 1. a usadil se v klášteře Shaolin, na území dnešní jihočínské 

provincie Honan. Tady však zjistil, že místním mnichům by vyhovovalo něco jednoduchého 

než komplikovaného učení klasického buddhizmu a tak zavedl novou, zjednodušenou formu 

učení, známou pod japonským označením Zen-buddhizmus. Bodhidharma dále zjistil, že jeho 

žáci mají špatnou fyzickou kondici a předepsal jim svérázný druh cvičení, které je podle 

některých autorů už hotovým bojovým uměním, které si Bodhidharma přinesl s sebou z India 
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a podle jiných zase něčím, co vytvořil Bodhidharma sám. Shaolinský klášter se tak stal 

kolébkou chuan-fa. 

Ve volnějším pojetí lze hovořit o čínských, korejských, vietnamských, japonských, ale 

také okinawských směrech karate či karate-dó. Okinawa, která byla odedávna křižovatkou 

kultur Východu, hraje však i v rozvoji karate-dó mimořádně důležitou roli. Ve 14. století se 

na Okinawě usadila skupina 36 Číňanů, mezi kterými byli i experti chaun-fa (Fojtík, Král, 

Král1993). 

Okinawa-te se během 19. století rozdělilo na směry Naha-te, Tomari-te a Shuri-te. Na 

počátku 20. století proniklo toto bojové umění do podvědomí široké veřejnosti a to díky 

zařazení do výuky na okinawských školách jako vyučovacího předmětu. Největší zásluhu na 

tom měl Anko Itosu (1832 - 1916), který pojal karate jako způsob tělesné výchovy, 

inspirovaný vojenskými prvky (Fojtík, Král, Král1993). 

V roce 1921 shlédl při své návštěvě Okinawy japonský princ ukázku karate, kterou 

vedl Gichin Funakoshi. Princ b)l tak nadšen a okouzlen těmito ukázkami, že požádal o 

"' schůzku s Funakoshim a na ní mu navrhnu!, aby odjel do Japonska a začal zde s výukou 

karate, protože všem zúčastněným Japoncům se toto forma bojového umění velice líbila. 

Funakoshi se na pozvání japonského mistra a otce bojového umění Judo Jigoro Kana, který 

mu tlumočil pozvání japonské vlády opravdu na tuto cestu vydal a v červnu roku 1922 

vystoupil na japonské sportovní show. Funakoshi zde zacvičil kata Kanku-Dai a v Japonsku 

ZŮstal natrvalo až do své smrti v roce 1957 (Gyuris 2003). 

Vedle stylu Gichina Funakoshiho Shotokan se v Japonsku rozvíjejí i další styly a školy 

karate-dó. Jsou to Shito-ryu, které v Ósace vyučuje Menwa Mabuni a Miyagiho Goju-ryu se 

také šíři z Okinawy po celém Japonsku. K uvedeným mistrům se později přidává Hironori 

Otsuka a zakládá vlastní školu Wado-ryu. Žáci těchto mistrů se stali zodpovědnými za úžasné 

rozšíření karate hlavně po druhé světové válce a dodnes tvoří tvář a jsou symboly karate. 

Vznikají další směry tohoto bojového umění (Šebej 1998). 

3.1 Kyokushinkai karate 

Slovo "Kyokushin" znamená cesta poslední pravdy a slovo "Kai" skupinu. Jedná se 

více o školu než o styl. Postoje jsou podobné jako v Goju-ryu a Shotokan-ryu a jsou zde 

patrné i elementy korejského karate. 
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Tvůrcem této školy je mistr Karate, který se narodil v roce 1923 v Koreji jako Hyung 

Yee a po přestěhování do Japonska v roce 1938 přijal jméno Masutatsu Oyama. Trénoval 

postupně Judo, Shotokan-ryu a Goju-kai. 

V roce 1957 zakládá vlastní školu, které dává název Kyokushinkai. Kyokushin karate 

je výsledkem jeho mnohaletého a velice náročného tréninku. V této škole dominuje síla, 

tvrdost a důraznost. Jsou zde ukryty i ty hodnoty, které nelze v běžném sportovním zápase 

použít, protože by mohly člověku ublížit. Sosai Oyama byl přesvědčen, že lidské tělo snese 

téměř vše. Musí však projít tvrdou a náročnou cestou sebezdokonalování. Stoupenci tohoto 

stylu musí být odolní vůči účinkům vnější síly. 

Hned od počátku stojí tato škola v opozici oproti stávajícím organizacím karate. Okolo 

roku 1960 je Oyamův bojový styl zařazen do celesvětové federace Honbu Kyokushinkai Kan 

Karate. Jejím prezidentem se stává japonský ministerský předseda E. Sato a výkonným 

ředitelem je Oyama Sensei. 

Od smrti Masutatsu Oyam)' v roce 1994 stojí v čele Kancho Shokei Matsui a federace ,.. 
se štěpí na IKO 1, IKO 2, IKO 3 a další. Velmi silné a sportovně kvalitní zázemí má tento 

styl, škola, v sousedním Polsku, a na přelomu tisíciletí se formuje Česká organizace 

Kyokushin karate ... 

Masutatsu Oyama se narodil 23. července 1923 v korejském městě Kinje jako Hyung 

Yee (vlastní jméno). V útlém věku začíná svůj trénink tzv. "18 technikami" Shakuriki 

systému. Ve 13 letech přichází do Japonska, kde se seznamuje s Judo a začíná cvičit karate 

pod vedením mistr Funakoshiho. V patnácti letech získává shodan (1. dan) a v osmnácti je 

držitelem nidan (2. dan). V roce 1941 se zapisuje ke studiu na Takushoku univerzitě a ve věku 

dvaceti čtyř let získává shidan ( 4. dan). 

V roce 1945 dobrovolně vstupuje do speciálních útočných oddílů japonské císařské 

armády, ale vzhledem ke kapitulaci se nikdy nedostává do žádné bojové akce. Po šestiměsíční 

zkušenosti s vězením, kam se Oyama dostává za potyčku s americkými vojáky, stává se 

žákem Goju-kai. Odchází na kratší dobu do izolace v klášteře na hoře Minobu, aby se 

následně zúčastnil prvního poválečného mistrovství Japonska. Svým soupeřům nedal žádnou 

šanci a zaslouženě vybojoval titul celostátního mistra země vycházejícího slunce. 

V roce 1948 odchází na horu Kiyozumi v provincii Chiba a v samotě trénoval rok a 

osm měsíců. Po svém návratu, aby uvedl karate do vědomí veřejnosti, zkouší bojovat s býky. 

Společně s expertem v Judo Koichi Endem odcestoval v roce 1952 do USA, kde absolvoval 

270 exhibičních zápasů, ve kterých vždy zvítězil. Zakládá svůj vlastní styl karate známý jako 
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"Kyokushinkai karate" - "cesta poslední pravdy." Tento styl je jedním z nejtvrdším ze všech 

známých směrů karate. 

24. dubna 1994 ve věku sedmdesát jedna let Sosai umírá. Prožil život plný rozporů a 

těžkých zkoušek, aby se na jeho konci stal mravně zoceleným a velice váženým mužem. 

Sosai Masutatsu Oyama, držitel 10. danu, byl jedním z největších mistrů bojových 

umění dvacátého století (Oyama 1997). 

"V mládí jsem se chtěl stát budhistickým mnichem, válka mi v tom však zabránila. 

Tehdy jsem si řekl, že čas,. kdy se jím stanu, přijde ve stáří. Nepřišel. Začal jsem totiž žít 

plnohodnotným životem pro karate, a to se už nikdy nezměnilo. " (Oyama 1997). 

, 
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4. CÍLE PRÁCE, ÚKOLY A HYPOTÉZY 

4.1 cne práce 

Cílem této diplomové práce je zjištění a porovnání stavu motorických schopností 

sportujících a nesportujících žáků 8. - 9. třídy s žáky této věkové skupiny, kteří pravidelně 

trénují Kyokushinkai karate. Všechny testované skupiny probandů rekrutují ze stejného 

prostředí základní školy a menšího města, které má omezené možnosti pro aktivní sportování 

a to jak materiální, tak i lidské zdroje v podobě kvalifikovaných trenérů . V rámci obce s cca 

5.000 obyvateli zde významněji působí oddíl kopané, stolního tenisu, florbalu a Kyokushinkai 

karate. Celkově lze konstatovat, že se jedná o průměrně podnětné prostředí a nepříliš 
' 

motivující ke sportovní činnósti. 

Proto zde porovnávám stupeň motorické výkonnosti žáků podle testové sestavy 

UNIFITTEST (6-60) a stupeň ~ordinačních schopností podle projektu Kohoutka (2005), 
"' 

který uskutečnil v letech 2000 - 2003. 
, 

4.2 Úkoly 

K dosažení hlavních cílů práce jsem vytýčil následující úkoly následovně: 

);> Prostudování odborné literatury a odborných prací zabývající se podobnou 

problematikou. 

);> Příprava materiálu ke sběru dat. 

);> Příprava řízeného rozhovoru se žáky na téma jejich sportovních aktivit a jejich další 

rozdělení do skupin podle stanovených kritérií. 

);> Uskutečnění somatického měření a motorických testů podle UNIFITTESTu (6-60). 

);> Uskutečnění testů koordinačních schopností podle projektu Kohoutka (2005). 

);> Zpracování získaných dat sledovaných souborů a porovnání se standardy a normami. 

o pro kondiční schopnosti se standardy UNIFITTESTu (6-60) 

o pro koordinační schopnosti se standardy podle Kohoutka (2005). 

);> Získaná data porovnat podle skupin a stanovených hypotéz. 

);> Vypracovat interpretaci výsledků a diskusí a stanovit závěr. 
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4.3 Formulace hypotéz 

Zkoumaný soubor žáků posledních dvou ročníků základní školy prochází velkým 

fyzickým i duševním vývojem a velkými změnami a proto se při testování výrazně projevily 

rozdíly zejména v přístupu k provádění daných pohybových úkolů. Disciplína, která provází 

trénink karate se velmi výrazně projevila v zodpovědném přístupu těchto žáků k celému 

testování. 

Hl - Předpokládám, že stupeň motorických schopností bude na nejvyšší úrovni u skupiny 

žáků pravidelně trénujících Kyokushinkai karate a bude vyšší než u žáků provozujících jiný 

sport. 

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

organizovaně sportujících než u žáků nesportujících či sportujících jen nahodile. 
tl' ,.. 

H3 - Předpokládám, že stupeň motorických schopnosti bude nejnižší u žáků, kteří neuvádějí , 
žádnou pravidelnou sportovní činnost. 
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5. METODY A SOUBOR 

5.1 Soubor 

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

-v místním oddíle Kyokushinkai Karate Dójó TJ Tatran Hostinné v současné době trénují 

v této věkové skupině pouze chlapci. Jedná se věkové ročníky 1992 až 1994 a jednoho žáka 

ročníku 1991, tedy žáky ~adní školy, kteří dosáhli v letošním roce 2008 věku 14- 16 let. 

Obec Hostinné se nachází v Podkrkonoší asi 120 km od Prahy mezi městy Trutnov, Dvůr 

Králové nad Labem a Vrchlabí. Celkový soubor pak činil 57 žáků (chlapců). Ti byli rozděleni 

do 3 skupin podle zvolených kritérií. Formou řízeného rozhovoru jsem zjistil, zda se žáci 

základní školy mimo hodin tělesné výchovy vyučovaných ve škole věnují nějaké 

organizované sportovní aktivitě a kteří se žádné nevěnují a nebo ji neuvádějí. Druhým 

kritériem bylo další rozdělení těchto dvou skupin sportujících na další dvě skupiny podle 
!(" 

provozovaného sportu, a to Kyo1mshinkai karate a ostatní sporty bez dalšího dělení. Můj 

základní soubor je tak charakterizqván věkem, druhem pohybové aktivity. 

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

označení skupiny, které budu v textu dále užívat. 

Tabulkač. 1 

Označeaí skupiny Počet 

Pozn.: Zvolené označeni skupin bude používáno dále v této práci. 

5.2 Použité metody 

Pro měření kondičních schopností jsem rovněž využil metody UNIFITTEST (6-60). 

Testová sestava se skládala z testu Tl -člunkový běh 4x 10 metrů, testu T2- skok do dálky 

z místa, testu T3- sed leh za 1 minutu a testu T4- běh po dobu 12 minut. Testová baterie je 

zde určena pro děti do věku 15 let a protože se ve své práci opírám i o projekt Kohoutka 

(2005), který testoval děti do věku 14 let, zvolil jsem i stejnou testovou baterii v oblasti 

kondičních schopností. Jak jsem v předchozím textu již uvedl je testování koordinačních 
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schopností teprve v počátcích a výsledky testů nejsou jednoduše dostupné, a proto je zde 

využit dostupný materiál pro porovnání výsledků testů. 

Pro testování koordinačních schopností jsem využil stejné části testů jako to provedl 

v·e své studii Kohoutek (2005). Kohoutek (2005) zde cituje Hirtze a pro základní diagnostiku 

uvádí pět základních oblastí koordinačních schopností. 

Test Kl - je zde uváděn pro měření kinesteticko-diferenciační schopnost a 

prostorovou orientaci (skok do hloubky na cíl), test K2 - pro měření prostorově orientační 

schopnosti (běh k očíslovaným medicinbalům), test K3 - pro měření komplexní reakční 

schopnosti (reakce na akustický signál), test K4 - pro měření dynamicko rovnováhové 

schopnosti (obraty na lavičce) a konečně test KS - pro měření rytmické schopnosti (sprint 

podle stanoveného rytmu). Pro bližší vysvětlení těchto nepříliš známých testů je v příloze č. 3 

- 7 popsán celý postup včetně způsobu jejich provedení a hodnocení. 

K vyhodnocení výsledků testů jsem použil metodologického přístupu podle 

UNIFIITESTu ( 6-60), které~ jsem také přizpůsobil hodnocení výše uvedených ,.. 
koordinačních schopností. Postupoval podle statistického principu normality. Uprostřed 

stupnice se nachází průměrné Nýkony, v daném případě aritmetický průměr. Výkony 

jednotlivce se hodnotí podle velikosti odchylky od populačního průměru nebo mediánu 

skupiny. Pro účely kondičních schopností jsem použil desetibodovou normu pro mládež (6-

20 roků) a v konečném výsledku ji vyjádřil slovním hodnocením. 

• Výrazně podprůměrný 

• Podprůměrný 

• Průměrný 

• Nadprůměmý 

• Výrazně nadprůměrný 

1-2 body 

3 - 4 body 

5-6 bodů 

7 - 8 bodů 

9 - 10 bodů 

U koordinačních schopností jsem použil pětistupňovou normu, která se běžně užívá 

pro hodnocení kondičních schopností dospělých a opět konečného slovního hodnocení, které 

ve své studii používá i Kohoutek aj. (2005). 

• Výrazně podprůměrný 

• Podprůměrný 

• Průměrný 

1 bod 

2 body 

3 body 
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• Nadprůměrný 

• Výrazně nadprůměrný 

4 body 

5 bodů 

Při hodnocení kondičních schopností jsem vycházel z tabulek pro danou věkovou 

skupinu UNIFITTESTu (6-60). Při hodnocení koordinačních schopností jsou k dispozici 

výsledky 14-ti letých žáků, které ve svém projektu hodnotil Kohoutek (2005), což je prakticky 

shodná věková kategorie jako u mého testovaného souboru. 

5.3 Organizace a postup 

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

souhlasy zákonných zástupců probandů s testováním jejich nezletilých dětí. Rovněž ředitelka 

místní základní školy dala souhlas k výzkumu, provádění testování, kterého se aktivně 

zúčastnili učitelé tělesné výchmry základní školy a po dohodě s nimi byl proveden časový 

plán. Ředitelka Odborného učiliště a Praktické školy v Hostinném dala rovněž souhlas s tímto 

testováním a poskytla pro jeho po'dstatnou část tělocvičnu. Test se realizoval ve dvou částech 

s odstupem dvou týdnů. V každé části byli žáci seznámeni s aktuálně prováděnými testy. 

V první části pak byl také proveden řízený rozhovor a šetření, kterým bylí žáci rozřazeni do 

jednotlivých skupiny podle hlediska pohybové aktivity. 

Testování a šetření proběhlo v červnu roku 2008. V tělocvičně OU a PrŠ se 

uskutečnilo postupné měření probandů testy Kl, K2, K3, K4 -tedy test skok do hloubky na 

cil, běh k označeným medicinbalům, reakce na akustický signál a obraty na lavičce a testy Tl, 

12, T3 -tedy test člunkový běh 4x 1 O metrů, skok daleký z místa, sed leh za 1 minutu. 

Test K5- sprint podle stanoveného rytmu a test T4- běh po dobu 12 minut bylo nutno 

uskutečnit z časových důvodů v následující volné hodině tělesné výchovy, a to za celkem 

příznivých klimatických podmínek při teplotě okolo 20 stupňů, v relativním bezvětří, kdy 

bylo polojasno až oblačno a na pevném a rovném povrchu. Protože v Hostinném chybí 

standardní atletický ovál, byly tyto dva testy provedeny v místním městském parku na 

asfaltové pěšině na 400 metrů dlouhém naměřeném okruhu, kde místní školy absolvují 

všechny běhy dle požadavků výuky. Test K5 byl prováděn na úseku, kde se běhá a měří 

výkon na 60 až 100 metrů, a který splňuje požadavky pro vzdálenost pro doběh. Výsledky 

byly zaznamenány do archů a následně přeneseny do programu Excel2003. 
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Všechny získané základní statistické charakteristiky byly zpracovány v programu 

Excel 2003. Pro vyhodnocení statistické významnosti procent bylo použito testování dvou 

výběrových procentových hodnot s pravděpodobností 95% nebo 99%. 

, 
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6. VÝSLEDKY, DISKUZE 

6.1 TEST T1- člunkový běh 4x 10 metrů 

V tabulce č. 2 popis~ji základní charakteristiku sledovaných souborů pro motorický 

test Tl - člunkový běh 4x 1 O metrů, kde je hodnocena úroveň rychlostní cyklické schopnosti a 

částečně také schopnost rychlostně reakční. 

Xmin Xmax s M 
n 

s s sec s 

N 25 10,4 17,2 1,74 13,3 

s ,21 10,2 16,0 1,72 12,0 

KK 11 10,0 12,4 0,82 11,3 

Tabulka č. Y Popisná charakteristika souboru pro test T 1 
" 

Legenda: 

červená - nesportující 

modrá - sportující 

zelená - karatisté 

, 
n 

Xmin 

Xmax 

s 

M 

- počet probandů 

- minimální hodnota 

- maximální hodnota 

- směrodatná odchylka 

- aritmetický průměr 

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

bodově ohodnoceny podle tabulky UNIFITTEST (6-60) pro kategorii chlapců ve věku 14 a 15 

let. 

výrazně výrazně 
podprůměrný 

podprůměrný průměrný nadprůměrný 
nadprůměrný 

n % n % n % n % n % 

16 64,00 5 20,00 3 12,00 1 4,00 o 0,00 
s 5 23,81 1 4,76 11 52, 38 4 19,05 o 0,00 

KK o 0,00 4 36,36 3 27,27 3 27,27 1 9,09 
Celkem 21 10 • 17 8 1 

% 36,84% 17,54% 29,82% 14,04% 1,75% 
% . . .·· . 4·5 .61 Ol _; . •·. •· ',"· .,_ .. --',:·"'1 

_ ~ , - fO ' ' l• 

Tabulkač. 3 Frekvence výkonu probandu v bodech a její procentové vyjádření 
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Legenda: 

červená 

modrá 

zelená 

- nesportující 

- sportující 

-karatisté 

Při vyhodnocení testu Tl jsem zjistil, že větší část testovaného vzorku se nachází ve 

škále hodnocení podprůměrný, a to konkrétně 31 probandů, což činí 54,39 %. Nad průměr se 

pak v hodnocení dostalo 26 probandů což je 45,61 %. 

Graf č. 1 potom ukazuje toto rozdělení výsledků dle testovaných skupin na 

podprůměrné (červené značení) a na průměrný až nadprůměrné (označeny zeleně). 

Hodnoceni T1 v %dle skupin 

průměrní až nadprůměrní I ~
---------------

podprůměrní __jl 
-···- - ~----------· 

nesportujicí sportuj Ieí karate 

Graf č. 1 Hodnocení Tl v % dle skupin 

Podle procentového zastoupení počtu průměrných výkonů z grafu č. 1 se testované 

skupiny umístily v následujícím pořadí. Nejčetnější zastoupení průměrných až 

nadprůměrných výkonů měla skupina sportujících žáků -71,43 %, následují žáci, kteří trénují 

Kyokushinkai karate- 63,64%. Nesportující žáci dosáhli nejnižšího procentuálm'ho zastoupení 

16-ti% v hodnocení výkonů v oblasti průměrů a vyšších. Podle tabulky č. _ však nejlepšího 

aritmetického průměru výkonu pro danou testovanou skupinu dosáhli mladí karatisté, jejichž 

výkony byly také podstatně vyrovnanější než u dalších hodnocených skupin. Tento výsledek 

je určen také tím, že větší počet probandů této skupiny se nachází u horní hranice 

podprůměrných výkonů (viz tabulka č. 2). 

Výsledky testu Tl potvrzují hypotézu Hl, a to že téměř 2
/3 žáků trénujících 

Kyokushinkai karate dosáhli v tomto testu průměrných až nadprůměrných výkonů. Velmi 



dobrých výsledků dosáhli také žáci pravidelně provozující jiný organizovaný sport. Pouze 16 

%žáků, kteří pravidelně nesportují bylo schopno absolvovat tento test na průměrné či vyšší 

úrovní. Tento významný procentuální rozdíl 48 % resp. dokonce 55 % oproti sportujícím 

spolužákům je zásadním ukazatelem z pohledu hlediska věcné významnosti. Hypotéza však 

nebyla potvrzena z hlediska statistické významnosti při porovnávání skupiny žáků 

provozujících sport ve srovnání s žáky trénujícími Kyokushinkai karate. V tomto případě je 

hodnota testovacího kritéria t = 1,162 při a = 0,01. Graf č. 2 ukazuje procentuální poměr 

podprůměrných až výrazně podprůměrných výkonů a průměrných až výrazně nadprůměrných 

výkonů těchto skupin. 

Test T1.- porovnání sportující skupiny a karatistů 

80,00% 

70,00% 

60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 

průměrní až nadprůměrní 

karate 

Graf č. 2 Porovnání sportující skupiny a karatistů 

Tento ukazatel t je však významný při srovnání žáků nesportujících a sportujících, kdy 

věcná významnost je potvrzena i z hlediska statistické významnosti (t = 3,147 při a= 0,01) a 

tím se potvrzuje pracovní hypotéza H2 a to poměrně vysokou hodnotou tohoto kritéria. Rozdíl 

činí více jak 55% v hodnotách nacházejících se nad průměrem ve prospěch sportujících žáků 

a téměř stejná hodnota je v porovnání podprůměrných výkonů, opět v neprospěch skupiny 

nesportujících žáků. Graficky jsou tyto hodnoty znázorněny v grafu č. 3. 
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Test T1 -porovnání nesportující a sportující skupiny 

90,00% 

80,00% 

70,00% 

60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 
20,00% 

10,00% 
0,00% 

průměrní až nadprůměrní 

sportuj Ieí 

Graf č. 3 Porovnání nesportující a sportující skupiny žáků 

Pro věcné potvrzení hyp~ézy H3 lze v tomto testu běžecké rychlostní schopnosti jsou 

výsledky skupiny nesportujících a trénujících Kyokushinkai karate také významný. 

V podprůměrných výkonech činí'tento rozdíl více než 55 % a ve výkonech průměrných a 

lepších téměř 43 %. Vypočtené kritérium statistické významnosti t = 4,548 při a = 0,01 pak 

dokládá, že se jedná o rozdíl velmi významný. Viz graf č. 4. 

Test T1 -porovnání nesportující skupiny a karatistů 

90,00% 

80,00% 

70,00% 

60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 
20,00% 

10,00% 
0,00% 

průměmi až nadprůměrní 

karate 

Graf č. 4 Porovnání nesportujících žáků a karatistů 
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Všechny výsledky je nutné interpretovat s vědomím, že se jedná o soubory menšího 

rozsahu (n = 46, n = 36 a n = 32) a z tohoto důvodu jsou všechny prezentované výsledky 

bf.Uoěho charakteru a nelze je zobecnit pro záměrný výběr testovaných osob a z toho důvodu 

je nelze zobecnit pro ostatní odpovídající populaci. 

Pro lepší dokreslení výsledků jednotlivých skupin je přiloženo grafické zpracování 

jednotlivých skupin v příloze č. 8 a jsou zde uvedeny také tabulky s počty probandů a 

procentuálním zastoupením ve dvou sledovaných úrovních výkonů (nacházejících se pod 

průměrem a výkonů průměrných a až výrazně nadprůměrných). 

, 
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6.2 TEST T2 - skok z místa 

V tabulce č. 4 popisuji základní charakteristiku sledovaných souborů pro motorický 

tecSt T2 - skok z místa, který sleduje úroveň explozivně silové schopnosti. 

n 

N 25 

s 21 

KK 11 

Tabulkač. 4 

Legenda: 

červená - nesportující 

modrá - sportující ~ 
zelená -karatisté 

, 

Xmin Xmax s M 

cm cm cm cm 

140 242 29 179 

112 230 30 193 

196 226 9 208 

Popisná charakteristika souboru pro test T2 

n - počet prcibandů 

Xmin - minimální hodnota 

Xmax - maximální hodnota 

s - směrodatná odchylka 

M - aritmetický průměr 

Níže uvedená tabulka č. 5 zaznamenává frekvenci výkonů probandů. Výkony byly 

bodově ohodnoceny podle tabulky UNIFITTEST (6-60) pro kategorii chlapců ve věku 14 a 15 

let. 

výrazně výrazně 
podprúměrný 

n % 

podprúměmý prúměmý nadprúměmý 
nadprúměrný 

12 48,00 
5 23,81 
o 0,00 

Celkem 17 
% 36,84% 

" 
Tabulka č. 5 

Legenda: 

červená 

modrá 

zelená 

n % n % n % n % 

8 32,00 2 8,00 3 12,00 o 0,00 
6 28,57 7 33,33 3 14,29 o 0,00 
1 9,09 6 54,55 4 36,36 o 0,00 

15 15 10 o 
17,54% 29,82% 14,04% 1,75% 

Frekvence výkonů probandů v bodech a její procentové vyjádření 

- nesportující 

- sportující 

-karatisté 
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Vyhodnocení testu T21 ukazuje, že i v tomto testu se větší část testovaného vzorku 

beZ členění na jednotlivé skupiny se nachází ve škále hodnocení podprůměrný, a to celkem 

S6 14% testovaných osob a na druhou stranu se pak v hodnocení dostalo 43,86% probandů. 

Graf č. 8 potom vykazuje procentuální zpracování výsledků dle jednotlivých 

testovaných skupin a jejich rozdělení na podprůměrné (červené) a na průměrný až 

nadprůměrné (zelené). 

Hodnocení T2 v % dle skupin 

----1 .~průměrní až ;adprůměmí ! 
1 g podPrů~ěml ·-·- ___ I 

100,00% 
90,00% 

80,00% 
70,00% 

60,00% 
50,00% 
40,00% 

30,00% 
20,00% 

10,00% 
0,00% -~-....::=~~'=-'"--.:::::::~-r~~=~~-{' 

nesportující sportuj lel karate 

Graf č. 8 Hodnocení T2 v % dle skupin 

Zcela jednoznačně lze z tohoto vysledovat, že žáci, kteří trénují Kyokushin karate 

dosáhli jednoznačně nejlepších výsledků v tomto testu explozivně silových schopností. Více 

jak 90 % z nich dosáhlo průměrných a nadprůměrných výkonů. U ostatních dvou sledovaných 

skupin se výkony k této hranic nepřiblížily a ani v jednom případě se ve skupině průměrných 

a lepších výkonů neobjevuje více jak polovina testovaných osob těchto skupin. Ve skupině 

sportujících žáků je 52,38 % žáků pod průměrem sledovaného výkonu a ve skupině 

nesportujících žáků je toto číslo dokonce na hodnotě 80 %. Z tabulky č. 4 je také patrné, že 

výrazný rozdíl mezi jednotlivými skupinami je i v průměrné hodnotě výkonu. 

Výsledky testu Tl tak potvrzují hypotézu Hl, když pouze 1 proband této skupiny 

karatistů dosáhl v tomto testu nižšího než průměrného výkonu. Velmi výrazný je procentuální 

rozdíl mezi oproti ostatním hodnoceným skupinám, a to téměř 40% resp. 70% ve prospěch 

mladých karatistů. Tento významný procentuální rozdíl je zásadním ukazatelem z pohledu 

hlediska věcné významnosti. Hypotéza byla také potvrzena z hlediska statistické významnosti 
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při porovnávání skupiny žáků provozujících sport ve srovnání s žáky trénujícími 

J(yokushinkai karate. Hodnota testovacího kritéria je t = 2,058 při a = 0,05. Graf č. 9 ukazuje 

procentuální poměr podprůměrných až výrazně podprůměrných výkonů a průměrných až 

výrazně nadprůměrných výkonů těchto skupin. 

Test T2 -porovnání sportující skupiny a karatistů 

100,00% 

80,00% 

60,00% 

40,00% 

20,00% . 
průměrní až. nadprůměml 

karate 
, 

Graf č. 9 Porovnání sportující skupiny a karatistů 

Hodnota ukazatele t se však ukazuje jako nevýznamná, když srovnáme žáky 

nesportující a sportující - t = 1.991 při a= 0,05. Z věcného hlediska se, ale rozdíl téměř 28% 

jeví jako významný. Obě sledované skupiny mají významné hodnoty v podprůměrných 

výsledcích tohoto testu. Graficky jsou tyto hodnoty znázorněny v grafu č. 10. Na základě 

tohoto srovnání lze potom doložit věcnou významnost hypotézy H2. 
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Test T2- porovnání nesportující a sportující skupiny · 

80,00% 

70,00% 
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průměrní až nadprůměrní 

sportující 

Graf č. 1 O Porovnání nesportující a sportující skupiny žáků 

Hypotéza H3 a její věcntf"'potvrzení lze odvodit z předchozího grafu a také grafu č. ll , 

kdy jsou velmi výrazné rozdíly ve výsledku skupiny nesportujících žáků a jejich spolužáku 

trénujících karate. Pro věcné potvrzení hypotézy H3 lze v tomto testu T2 jsou rozdíly ve 

výsledcích skupiny nesportujících a trénujících Kyokushinkai karate také významné. 

V podprůměrných výkonech činí tento rozdíl více než 71 % a ve výkonech průměrných a 

lepších také téměř 73 %, což dokládám grafem č. -. Vypočtené kritérium statistické 

významnosti t = 4,415 při a= 0,01 pak dokládá, že se jedná opět o rozdíl velmi významný. 
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Test T2- porovnání nesportující skupiny a karatistů 

100,00% 

80,00%' . 

60,00% 

. 
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0,00% 
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podprůměrní 

I o podprůměrní ·-- I 

11!1 průměrní až nadprůměrní 
L_. _________________________ _ 

Graf č. ll Porovnání nesportující skupiny a karatistů 

Opět je nutné na všec~ výsledky tohoto testu pohlížet s vědomím, že se jedná o ,.. 
porovnávání souborů menšího rozsahu (n = 46, n = 36 a n = 32) a protože se jedná o záměrný 

výběr žáků jedné školy, jsou v8'echny dosažené výsledky hrubého charakteru a nelze je 

zobecňovat pro běžnou populaci žáků základních škol. 

Znovu je pro lepší dokreslení výsledků jednotlivých skupin je přiloženo grafické 

zpracování jednotlivých skupin v příloze č. 9, kde je uvádím společně s tabulkami s počtem 

probandů a procentuálním zastoupením ve dvou sledovaných úrovních výkonů (nacházejících 

se pod průměrem a výkonů průměrných a až výrazně nadprůměrných). 
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6.3 TEST TJ- sedy lehy za 1 minutu 

Tabulka č. 6 udává základní charakteristiku sledovaných souborů pro motorický test 

T3 - sedy a lehy za 1 minutu, který se testuje úroveň dynamických vytrvalostně silových 

schopností. 

n 

N 25 

s 21 

KK 11 

Tabulkáč. 6 

Legenda: 

Č á 
.. f" 

erven - nesportuJICI "" 

modrá - sportující 

zelená -karatisté 
, 

Xmin Xmax s M 

počet počet počet počet 

29 53 6 44 

36 58 7 47 

45 58 5 50 

Popisná charakteristika souboru pro test T3 

n - počet probandů 

Xmin - minimální hodnota 

Xmax - maximální hodnota 

s - směrodatná odchylka 

M - aritmetický průměr 

Následující tabulka č. 7 udává frekvenci výkonů probandů. Výkony byly bodově 

ohodnoceny podle tabulky UNIFITTEST (6-60) pro kategorii chlapců ve věku 14 a 15 let. 

výrazně výrazně 
podprůměrný 

n % 

podprůměrný průměrný nadprůměrný 
nadprůměrný 

o 4,00 
o 0,00 
o 0,00 

Celkem 1 

% 1,75% 

" 
Tabulkač. 7 

Legenda: 

červená 

modrá 

zelená 

n % n % n % 

3 12,00 13 52,00 8 32,00 
o 0,00 9 42,86 10 47,62 
o 0,00 4 36,36 5 45,45 

3 26 23 
5,26% 45,61% 40,35% 

Frekvence výkonů probandů v bodech a její procentové vyjádření 

- nesportující 

- sportující 

-karatisté 

47 

n % 

o 0,00 
2 9,52 
2 18,18 

4 

7,02% 



Výsledek tohoto testu T3 celého testovaného vzorku žáku základní školy udává, že 

wrnto kondičním testu byla převážná část testovaných osob bez ohledu na členění na 

jednotlivé skupiny v hodnocení průměrem (92,98 %) a pouze 7,02 %je vyhodnoceno jako 

podprůměrní. 

Následující graf č. 15 potom porovnává výsledky jednotlivých skupin přepočítané na 

procenta a jejich rozdělení na podprůměrné (červené) a na průměrný až nadprůměrné (zelené). 

Hodnocení T3 v % dle skupin 

100,00% 

90,00% 

80,00% 

70,00% 

60,00% 
50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 
0,00% J---==:=:....,......._..!.:.ll:.i:j~~r--..ll.ll.l.Wta::"-/ 

nesportující sportující karate 

Graf č. 15 Hodnocení T3 v % dle skupin 

m1 průměrrlí . až-~~dprŮmě-;;í I 
o podprůměrní : 

Tento test byl z tohoto pohledu velice vyrovnaný a žádná ze skupin nevykazuje 

žádnou významnou odchylku od druhé. Až podle tabulky č. 6 a průměrného výkonu lze určit 

pořadí jednotlivých skupin. I zde byli nejúspěšnější mladí karatisté, které následují sportující 

žáci a i nesportující vykázali velmi dobré výsledky a pouze 4 z nich byli hodnoceni jako 

podprůměrní a horší. 

Zajímavostí potom je, že všichni žáci udávající organizovaný sport jsou ve skupině 

průměrných a nadprůměrných výkonu a dokonce někteří z nich i výrazně nadprůměrní -

sportující 2 osoby (9,52 %) a karatisté také 2 osoby, což činí 18,18 %. Vzhledem k velikosti 

testovaného souboru se však jedná o nezobecněné výsledky mající pouze hrubý charakter 

ovlivněný i výběrem tohoto testovaného souboru probandů. 

Skupina karatistů a sportujících zde dosáhla 100 % začlenění do průměrné a vyšší 

skupiny hodnocení výsledku. Hypotéza Hl tak nebyla ani z pohledu věcné významnosti a 

také statistické významností s testovacím t = 1,222 při a= 0,05 potvrzena. Níže publikovaný 
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graf č. 16 ukazuje poměr podprůměrných až výrazně podprůměrných výkonů a průměrných 

až výrazně nadprůměrných výkonů těchto skupin v procentech. 

Hodnocení T3 v % dle skupin 

100,00% 
90,00% 

80,00% 
70,00% 

60,00% 
50,00% 
40,00% 

30,00% 
20,00% 

10,00% 
O,OO% -i----==~~--~~~---~mg~~-1' 

nesportující sportující 
!<" 

karate 

Graf č. 16 Porovnání sportující skupiny a karatistů 
, 

~--------- ~-·----, 

I 

~ průměrní až nadprůměrní 1 

liól podprůměrní J1 

·---- ~ ---- ·------

Hodnota ukazatele t = 1,942 při a = 0,01 se také ukazuje jako nevýznamná, když 

porovnáme žáky nesportující a sportující. Ani z věcného hlediska se, ale rozdíl téměř 16 % 

nejeví jako významný. Obdobně jak o 3 opakování lepší průměrný výsledek sportujících 

žáků. Graficky jsou tyto hodnoty v procentech znázorněny v grafu č. 17. Věcnou a ani 

statistickou významnost nelze pro hypotézu H2 prokázat. 
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Test T3 -porovnání nesportující a sportující skupiny 

100,00% 

80,00% 

60,00% 

40,00% 

20,00% 
průměrní až nadprůměrní 

sportujícl 

Graf č. 17 Porovnání nesportující a sportující skupiny žáků 

Pro hypotézu H3 lze věorj.ě potvrdit, že větší rozdíl v průměrném počtu provedených 

opakování lze usuzovat, že je tato platná a to potvrzuje i hodnota vypočteného kritéria 

statistické významnosti t = 2,820'při a= 0,01. Rozdíl je zejména ve rozložení jednotlivých 

výkonu obou skupin. Nesportující žáci jsou většinou koncentrování u spodní hranice 

v průměru. Naproti tomu karatisté mají největší zastoupení mezi nadprůměrnými výkony (viz. 

tabulka č. 7). Graf č. 18 porovnává obě skupiny v procentech 

100,00% 

80,00% 

60,00% 

40,00% 

20,00% 

Test T3 -porovnání nesportující skupiny a karatistů 

karate 

průměrní až 
nadprůměrní 

podprůměrní 

~~podprůměrní I 
~ průměrní až nadpríJf1l~~íj 

Graf č. 18 Porovnání nesportujících žáků a karatistů 
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Opět je nutné na všechny výsledky tohoto testu pohlížet s vědomím, že jedná o 

záměrný výběr žáků jedné školy, jsou všechny dosažené výsledky hrubého charakteru a nelze 

je zobecňovat pro běžnou populaci žáků základních škol. 

Pro další přehledné zaznamenání výsledků jednotlivých skupin přikládám grafické 

zpracování jednotlivých skupin v příloze č. 10 a jsou zde publikovány tabulky s počty 

probandů a procentuálním zastoupením ve dvou sledovaných úrovních výkonů (nacházejících 

se pod průměrem a výkonů průměrných a až výrazně nadprůměrných). 

, 
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6.4 TEST T4- běh po dobu 12 minut 

Základní charakteristika sledovaných souborů pro motorický test T4- běh po dobu 12 

minut je zaznamenána v tabulce č. 8 a tento test udává úroveň dlouhodobé vytrvalostní 

schopnosti. 

Tabulka č. 8 Popisná charakteristika souboru pro test T 4 

•n 

N 25 

s 21 

KK 11 

Legenda: 

červená - nesportujfc~ 

modrá - sportující "' 

zelená -karatisté , 

Xmin Xmax 

počet počet 

1070 2950 

1250 2690 

3120 2310 

n 

Xmin 

Xmax 

s 

M 

s M 

počet počet 

577 1873 

440 1936 

281 2740 

- počet probandů 

- minimální hodnota 

- maximální hodnota 

- směrodatná odchylka 

- aritmetický průměr 

Frekvence výkonů probandů je zapsána v tabulce č. 9. Výkony byly bodově 

ohodnoceny podle tabulky UNIFITTEST (6-60) pro kategorii chlapců ve věku 14 a 15 let. 

Tabulka č. 9 Frekvence výkonů probandů v bodech a její procentové vyjádření 

výrazně výrazně 
podprůměrný 

podprůměrný průměrný nadprůměrný 
nadprůměrný 

n % n % 

15 60,00 3 12,00 
11 52,38 5 23,81 
o 0,00 o 0,00 

Celkem 26 8 
% 45,61% 14,04% 
% 

Legenda: 

červená 

modrá 

zelená 

-nesportující 

-sportující 

-karatisté 

52 

n % n % n % 

5 20,00 2 8,00 o 0,00 
5 23,8'1 o 0,00 o 0,00 

5 45,45 4 36, 36 2 18,18 
5 4 2 

26,32% 10,53% 3,51% 



Kondičnún testem T4 bez rozdělení do jednotlivých skupin jsem zjistil, že větší počet 

probandů se nachází ve skupině podprůměrných výkonů. Konkrétně se jedná o 59~65 % 

testovaných žáků. 40,35% žáků potom dosáhlo výsledku průměrných a lepších. Jedná se 

především o probandy ze skupiny mladých karatistů, kteří se zde objevují všichni. Zde se opět 

projevil velký rozdíl mezi touto skupinou mladých sportovců a ostatními. Na trénink 

vytrvalostní schopnosti je v tréninku Kyokushinkai karate kladen velký důraz a tak se tento 

přístup projevuje i u této věkové kategorie. 

Graf č. 22 potom srovnává výsledky jednotlivých skupin přepočítané na procenta a 

jejich rozdělení na podprůměrné (červené) a na průměrný až nadprůměrné (zelené). Na tomto 

oústě je nutné konstatovat, že při testování byl velký problém kladně motivovat žáky k co 

nejlepším výkonům a na rozdíl od karatistů nebyl jejich přístup k tomuto testu optimální. 
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Hodnocení T 4 v % dle skupin 
t(" 

~----------~~~-------------------~ 

0,00% .J-~--"-~~--------.~--=oi!:O!l~--1' 

nesportuj Iei sportující karate 

Graf č. 22 Hodnocení T4 v% dle skupin 

.. 

.------~---- --~ 

I !lili průměrní až nadprůměrní 
1 

I ~ podprůměrní i ~- --·-- - -------- --·------ ; 

Podle pořadí se potvrdila hypotéza Hl a karatisté zcela jednoznačně procentuálně 

převyšují zbývající dvě skupiny žáků. Obě tyto skupiny mají o více než 70 % menší 

zastoupení v hodnocení průměrných až výrazně nadprůměrných výkonů. Hypotéza byla 

ověřena také z hlediska statistické významnosti s testovacím kritériem t = 3,902 při a= 0,01 

při srovnávání se sportujícími spolužáky. Graf č. 23 přináší grafické srovnání těchto dvou 

skupin 
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Test T4- porovnání sportující skupiny a karatistů 
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Graf č. 23 Porovnání sportující skupiny a karatistU 

Při srovnání nesportující~ sportující skupiny je věcný význam hodnot průměrného ... 
výkonu nevýznamný a také hodnota ukazatele t = 0,509 při a = 0,05 se také ukazuje jako 

nevýznamná při tomto srovnávání. ' 

Přestože by se u trénovaných sportovců a zejména fotbalistů měly výrazněji projevit 

trénovanost a volní vlastnosti získané pravidelným tréninkem, tak tomu tak nebylo. Obě 

skupiny nebyly z větší části při tomto testu ochotné překonat nepříjemné pocity spojené 

s nárůstem hladiny laktátu v těle a podle toho dopadly i jejich výsledky. 

Zajímavým poznatkem je, že s tímto se lépe dokázala vyrovnat skupina nesportujících 

žáků a má vetší procentuální zastoupení ve skupině průměrných a lepších výkonů než jejich 

organizovaně sportující žáci. 

Při tomto testu nelze tedy ani z hlediska věcné významnosti a ani podle hodnoty 

vypočteného kritéria statistické významnosti t = 0,509 při a= 0,01 potvrdit hypotézu H2 a 

hypotézu H3. 

Graf č. 24 srovnává tyto dvě skupiny a ukazuje na velkou vyrovnanost výkonů obou 

dvou sledovaných skupin. 
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Test T4- porovnání nesportující a sportující skupiny 
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Graf č. 24 Porovnání nesportující a sportující skupiny žáků 

Srovnáme-li potom nespotj;ující skupinu s karatisty potom se opět projeví velký rozdíl 

~ úrovni dlouhodobé vytrvalostní schopnosti. Statistická významnost rozdílu mezi oběma 

skupinami je velmi významná (t ~ 4,609 při a = 0,01). Pokud toto posouzení provedeme 

z hlediska věcné významnosti musíme brát ohled na malý počet probandů a stejně jako 

v ostatních testech zmiňovaných a vyhodnocovaných v této mé práci se jedná pouze o hrubý 

náhled do problematiky. Graf č. 25 porovnává obě výše zmiňované skupiny a dokládá velmi 

výrazný rozdíl mezi nimi. 
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Graf č. 25 Porovnání nesportující skupiny a karatistů 
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Na všechny výsledky tohoto testu pohlížet s vědomím, že se jedná o porovnávání 

souborů menšího rozsahu (n = 46, n = 36 a n = 32) a protože se jedná o záměrný výběr žáků 

jedné školy, jsou všechny dosažené výsledky hrubého charakteru a nelze je zobecňovat pro 

běžnOU populaci žáků základních škoL 

Obdobně jako u dalších jednotlivých testů přikládám grafické zpracování jednotlivých 

skupin v příloze č. ll a současně jsou zde publikovány tabulky s počty probandů a 

procentuálním zastoupením ve dvou sledovaných úrovních výkonů (nacházejících se pod 

průměrem a výkonů průměrných a až výrazně nadprůměrných). 

, 
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6.5 TEST K1 -skok do hloubky na cílovou značku 

Tabulka č. 1 O popisuje základní charakteristiku sledovaných souborů pro koordinační 

test Kl - skok do hloubky na cílovou značku a tímto testem udáváme úroveň kinesteticko 

diferenciační schopnosti. 

Xmin Xmax s M 
n 

cm cm cm cm 

N 25 0,0 11,5 2,7 4,3 

s 21 1,5 7,0 1,7 4,0 

KK 11 0,5 5,0 1,6 2,0 

TabuJka·č. 10 Popisná charakteristika souboru pro test Kl 

Legenda: 

červená -nesportující~ n - počet probandů 

modrá - sportující Xmin - minimální hodnota 

zelená -karatisté , 
Xrnax - maximální hodnota 

s - směrodatná odchylka 

M - aritmetický průměr 

Frekvence výkonů probandů je zapsána v tabulce č. ll. Výkony byly ohodnoceny 

podle tabulek, které vypracoval ve své práci Kohoutek aj. (2005) a jsou v rozsahu pětibodové 

stupnice. 

výrazně výrazně 
podprůměrný 

n % 

podprůměrný průměrný nadprůměrný 
nadprůměrný 

Celkem 

" " 

n % n % n % n % 

2 8,00 9 36,00 7 28,00 4 16,00 3 12,00 
2 9,52 7 33,33 6 28,57 6 28,57 o 0,00 

o 0,00 1 9,09 3 27,27 6 54,55 1 9,09 
4 17 16 16 4 

7,02% 29,82% 28,07% 28,07% 7,02% 

63,16% - - ' 

Tabulka č. ll Frekvence výkonů probandů v bodech a její procentové vyjádření 

Legenda: 

červená 

modrá 

zelená 

-nesportující 

- sportující 

-karatisté 
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Koordinačním testem Kl bez rozdělení do jednotlivých skupin jsem zjistil, že větší 

po·č'et probandů se nachází ve skupině průměrných až výrazně nadprůměrných výkonů. Jedná 

se 0 63,16 % testovaných žáků a naproti tomu 36,84 % žáků potom dosáhlo výsledku 

podprůměrných. Tento test byl prováděn u všech skupin jako první v pořadí a tak motivace 

všech testovaných žáků byla ještě poměrně vysoká a provedení tohoto testu je také poměrně 

jednoduché bez větších nároků na jejich fyzickou zdatnost. 

Graf č. 29 potom srovnává výsledky jednotlivých skupin přepočítané na procenta a 

jejich rozdělení do dalších dvou podskupin na podprůměrné (červené) a na průměrný až 

nadprůměrné (zelené). 
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100,00% 
90,00% 

80,00% 
70,00% 

60,00% 
50,00% 
40,00% 

30,00% 
20,00% 

10,00% 
0,00% J__~:::~~--!':::::~-,.--~:::::::~..f' 

nesportuj lel sportujíc! karate 

Graf č. 29 Hodnocení Kl v% dle skupin 
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Z tohoto grafu je patrné, že velmi výrazně nejlepších výsledků dosáhli opět karatisté, 

kdy 90,91 % z nich se zařadilo do podskupiny průměrných a lepších výsledků. Pořadí 

ostatních skupin je o 1,14% ve prospěch sportujících žáků. 

V porovnání jednotlivých skupin se potvrzuje hypotéza Hl, kdy věcně významný je 

rozdíl mezi karatisty a sportující i nesportující skupinou žáků základní školy. Při vědomí, že 

počty testovaných osob v jednotlivých skupinách je nutné považovat dosažené a hodnocené 

výsledky pouze jako orientační. 

Srovnání skupiny sportujících žáků a karatistů z pohledu statistické významnosti se 

nepotvrdilo při vypočteném testovacím kritériu t = 2,654 při a= 0,01, ale potvrdilo se při a= 
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o 05 a věcný statistický rozdíl je patrný z grafu č. 30, který porovnává tyto dvě skupiny 

11 procentuálním vyhodnocení výsledků. 

Test K1 -porovnání sportující skupiny a karatistů 
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0,00% 

karate 

Graf č. 30 Porovnání sportující skupiny a karatistů 
, 

Při srovnání nesportující a sportující skupiny se věcný význam hodnot průměrného 

výkonu ukazuje jako nevýznamný, ale hodnota ukazatele t = 2,988 při a = 0,01 se také 

ukazuje jako významná při tomto srovnávání. Hypotézu H2 a H3 tak nelze potvrdit, ale jak. je 

výše uvedeno, je toto ovlivněno nízkým počtem probandů (n = 46). Grafické srovnání 

předkládá graf č. 31 a výsledky těchto dvou skupin žáků jsou velmi podobné stejně jako 

rozložení probandů jednotlivých skupin ve škále hodnocení. 
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Test K1 ·porovnání nesportující a sportující skup1iny 
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Graf č. 31 Porovnání nesportující a sportující skupiny žáků 

Výrazný rozdíl je mezi n~portující skupinou žáků a karatisty. Statistická významnost ,.. 
rozdílu mezi oběma skupinami je platná a vypočtené testovací kritérium jet= 3,394 při a= 

0,01. Graf č. 32 porovnává obě výše zmiňované skupiny a dokresluje významný rozdíl ve 

výsledcích obou skupin. 
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Graf č. 32 Porovnání nesportující skupiny a karatistů 

Výsledky tohoto testu jsou ovlivněny faktem, že se jedná o porovnávání souborů 

menšího rozsahu (n = 46, n = 36 a n = 32) a především tím, že se jedná o záměrný výběr žáků 
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jedné školy, jsou všechny dosažené výsledky hrubého charakteru a nelze je zobecňovat pro 

běžnou populaci žáků základních škol. 

Rozložení jednotlivých skupin upřesňují grafy v příloze č. 12 společně s tabulkami 

s počty probandů a procentuálním zastoupením ve dvou sledovaných úrovních výkonů 

(nacházejících se pod průměrem a výkonů průměrných a až výrazně nadprůměrných). 
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6.6 TEST K2 - běh k očíslovaným medicinbalům 

Níže uvedená tabulka č. 12 popisuje základní charakteristiku sledovaných souborů pro 

koordinační test K2 - skok běh k očíslovaným medicinbalům, kde je hodnocena úroveň 

prostorově orientační schopnosti. 

Xmin Xmax s M 
n 

s s s s 

N 25 8,0 15,3 1,9 11,6 

s 21 8,8 16,7 2,2 10,7 

KK 11 8,5 10,6 0,7 9,7 

Tabulka č: 12 Popisná charakteristika souboru pro test K2 

Legenda: 

červená - nesportující n - počet probandů 

modrá - sportující Xmín - mínímální hodnota 

zelená -karatisté Xmax - maximální hodnota 

s - směrodatná odchylka 

M - aritmetický průměr 

A následující tabulka č. 13 zaznamenává frekvenci výkonů probandů jednotlivých 

skupin. Výkony byly ohodnoceny podle tabulek, které vypracoval ve své práci Kohoutek aj. 

(2005) a jsou v rozsahu pětibodové stupnice. 

výrazně výrazně 
podprůměrný 

n % 

podprůměrný průměrný nadprůměrný 
nadprůměrný 

n % n % n % n 

13 52,00 6 24,00 4 16,00 2 8,00 o 
4 19,05 4 19,05 12 54,17 1 4,76 o 
o 0,00 4 36,36 5 45,45 2 18,18 o 

Celkem 17 14 21 5 

" 29,82% 24,56% 36,84% 8,77% 

" 4_5,61% 

Tabulka č. 13 Frekvence výkonů probandů v bodech a její procentové vyjádření 

Legenda: 

červená 

modrá 

zelená 

- nesportující 

- sportující 

-karatisté 
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Koordinačním testem K2 bez ohledu na dělení do skupin se více než polovina všech 

testovaných žáků nachází v pásmu hodnocení pod průměrem (54,39 %). 21 žáků se zařadilo 

do průměru a 5 do nadprůměru, což představuje v součtu 45,61% probandů. 

V následujícím grafu č. 36 jsou výsledky jednotlivých skupin přepočítané na procenta 

a rozdělené do dalších dvou podskupin na podprůměrné (červené) a na průměrný až 

nadprůměrné (zelené). 

Hodnocení K2 v% dle skupin 

1-~-l . liB průměrní- až nadprůměrní 
I• podprůměrní 

100,00% 

90,00% 

80,00% 
70,00% 

60,00% 

50,00% 
40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 
o,oo% ~L~~:=:__ _ _ --=:=~=--.----===:"--t 

nesportuj lel sportuj lel karate 

Graf č. 36 Hodnocení K2 v % dle skupin 

Z tohoto grafu je patrné, že velmi těsně byli v hodnocení nejlepší žáci trénující 

Kyokushinkai karate 63,64, které následují sportující spolužáci 61,90 %. Velmi výrazně 

v tomto testu zaostali nesportující žáci a jen 24% z nich se dostalo na úroveň průměru a vyšší. 

Toto pořadí také dokládá průměrný výkon jednotlivých skupin, který lze odečíst z tabulky č. 

12. 

V bližším porovnání jednotlivých skupin se potvrzuje hypotéza Hl. Věcná 

významnost průměrného rozdílu 1 sekundy je z tohoto hledisky významná, ale nikoliv už 

z hlediska statistické významnosti při vypočteném testovacím kritériu t = 1,854 při a= 0,05, 

kdy tabulková hodnota je 2,042. Graf č. 37 přináší srovnání obou skupin v procentech. 
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Test K2- porovnání sportující skupiny a karatistů 
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Graf č. 37 Porovnáni sportující skupiny a karatistů 

Výrazný rozdíl je zaznamenán mezi nesportující skupinou žáků a jejich spolužáky 

karatisty. Věcný význam jak průměrné hodnoty, tak počtu probandů v jednotlivých 

podskupinách je velmi významný. Statistická významnost rozdílu mezi oběma skupinami byla 

potvrzená vypočteným testovacím kritériem jet= 4,916 při a= 0,01. Graf č. 38 porovnává 

obě výše zmiňované skupiny a dokresluje významný rozdíl ve výsledcích obou skupin. 

Test K2 -porovnání nesportující skupiny a karatistů 
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Graf č. 38 Porovnání nesportující skupiny a karatistů 
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Při srovnání nesportující a sportující skupiny se věcný význam hodnot průměrného 

výkonu ukazuje jako významný. Naopakje tomu u hodnoty ukazatele t = 2,423 při a= 0,01, 

která se ukazuje jako nevýznamná při hodnocení těchto dvou skupin. Grafické srovnání 

dokládá graf č. 39 a je zde patrné, že téměř 38 % rozdíl v zastoupení v podskupině 

podprůměrných je velmi vysoký. 

Test K2- porovnání nesportující a sportující skupiny 
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Graf č. 39 Porovnání nesportující a sportující skupiny žáků 

Výše zveřejněné výsledky potvrzují i hypotézy H2 a H3. 

Test a jeho výsledky jsou nezobecnitelné pro záměrný výběr testovaných osob tj. 

výběr žáků jedné školy, a proto jsou všechny dosažené výsledky hrubého charakteru a nelze je 

zobecňovat pro běžnou populaci žáků základních škol. 

Procentuální rozložení jednotlivých skupin znázorňují níže uvedené grafy a v příloze 

č. 13 jsou uvedeny tabulky s počty probandů a procentuálním zastoupením ve dvou 

sledovaných úrovních výkonů (nacházejících se pod průměrem a výkonů průměrných a až 

výrazně nadprůměrných). 
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6.7 TEST K3 - reakce na akustický signál 

Níže uvedená tabulka č. 14 popisuje základní charakteristiku sledovaných souborů pro 

k0ordinační test K3 - reakce na akustický signál a tento test hodnotí úroveň komplexní 

reakční schopnosti. 

Xmin Xmax s M 
n 

cm cm cm Cm 

N 25 86 210 28,4 122,7 

s 21 77 212 32,1 115,6 

KK 11 86 118 10,1 99,9 

Tabulka č. 14 Popisná charakteristika souboru pro test K3 

Legenda: 

červená - nesportujfd 

modrá - sportující 

zelená -karatisté 

n 

Xmin 

Xmax 

s 

M 

- počet probándů 

- minimální hodnota 

- maximální hodnota 

- směrodatná odchylka 

- aritmetický průměr 

Tabulka č. 15 zaznamenává frekvenci výkonu probandu jednotlivých testovaných 

skupin žáků. Výkony byly vyhodnoceny podle tabulek, které vypracoval ve své práci 

Kohoutek aj. (2005), a to v rozsahu pětibodové stupnice. 

výrazně výrazně 
podprůměrný 

podprůměrný průměrný nadprůměrný 
nadprůměrný 

s 
KK 

Celkem 
% 

" 

n o/o 

2 8,00 
4 19,05 

o 0,00 

6 
10,53% 

Tabulka č. 15 

Legenda: 

červená 

modrá 

zelená 

n o/o n o/o n o/o n o/o 

7 28,00 12 48,00 4 16,00 o 0,00 
2 9,52 7 33,33 7 33,33 1 4,76 
o 0,00 6 54, 55 5 45,45 o 0,00 

9 25 16 1 

15,79% 43,86% 28,07% 1,75% 
· ·· · ' . · .· · · • ' 73,68., 0/a" ,,'. . ·' i i·~.~ ·_,·-~·· ::-; 

• • • •J • - -- •• • I _..- ,; 

Frekvence výkonů probandů v bodech a její procentové vyjádření 

- nesportující 

- sportující 

-karatisté 
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Koordinační test K3 ukázal v tomto měření, že bez ohledu na dělení do jednotlivých 

sJ<upin žáků se téměř 3 I 4 všech testovaných žáků nachází v pásmu hodnocení průměrný a vyšší 

(73,68 %). Pouze 26,32 % testovaných osob dosáhlo výkonu ve škále hodnocení 

podprůměrný a horší. Jeden žák ze skupiny sportujících dosáhnu} výkonu výrazně 

nadprůměrného. 

Graf č. 43 pak uvádí vyhodnocení výkonů jednotlivých skupin přepočítané na procenta 

a rozdělené do dalších dvou podskupin: podprůměrné (červené) a průměrný až nadprůměrné 

(zelené). 
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Graf č. 43 Hodnoceni K3 v % dle skupin 
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Z tohoto grafu a tabulky č. 14 je zjevné, že všichni žáci (plných 100 %), kteří 

praktikují Kyokushinkai karate se nacházejí v podskupině výkonů shodných s průměrem a 

lepších. Výrazně kladného hodnocení dosáhli i žáci zapojení do organizovaného sportu (71,43 

%) a velmi dobrý výsledek vykazují i nesportující žáci místní základní školy. Výrazný rozdíl 

je pokud porovnáme hodnotu průměrného výkonu a to u skupiny karatistů se skupinou 

sportujících a i nesportujících žáků. Stejně jako u předchozích dvou testů koordinačních 

schopností i v tomto testu bylo dosaženo poměrně dobrých výkonů, protože jeho provedení 

nevyžadovalo téměř žádnou fyzickou zdatnost. Dosažené výsledky je pak potřeba 

vyhodnocovat jako orientační aj sou platné pouze pro tuto specifickou testovanou skupinu a to 

z důvodu malého testovaného vzorku žáků jedné školy. 
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Bližší srovnání obou skupin sportujících dětí, a to karate vers. ostatní sporty se 

z věcného pohledu jeví jako významné a značný rozdíl je zejména při posuzování nejhorších 

dosažených výkonů. 

Rozdíl v hodnotě průměrného výkonu dané skupiny je významný, když porovnáváme 

karatisty a obě skupiny jejich vrstevníků. Hledisko statistické významnosti při vypočteném 

testovacím kritériu t = 1,998 při a. = 0,01, kdy tabulková hodnota je 2,750 je však 

nevýznamné. Přesto je dle mého zkoumání hypotéza Hl platná a karatisté dosahují lepšího 

výsledku i v tomto testu. Následující graf č. 44 nám dokládá porovnání těchto dvou skupin. 
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11 m průměrní až nadprůměrní i 
- - - ----. _____ _j 

Graf č. 44 Porovnání sportující skupiny a karatistů 

Žádný výrazný rozdíl ve výkonech však nebyl zaznamenán mezi nesportující skupinou 

žáků a sportujícími žáky 8. a 9. tříd. Vypočítané testovací kritérium= 0.035 při a.= 0,01 toto 

tvrzení potvrzuje a graf č. 45 toto dokresluje. Výsledek jedné testované osoby ze skupiny 

sportujících žáků, kdy bylo dosaženo výrazně nadprůměrného výkonu a výhodnější rozdělení 

ostatních ve hodnotící škále je tím nevýznamným rozdílem. Z tohoto důvodu nelze 

jednoznačně potvrdit hypotézu H3. 
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Test K3- porovnání nesportující a sportující skupiny 
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Graf č. 45 Porovnání nesportující a sportující skupiny žáků 

Z obou hledisek věcné i statistické významnosti se srovnání nesportující skupiny a 

karatistů se rozdíl mezi nimi ukazuje jako významný. Hodnota ukazatele statistické 

významnosti je v tomto případě t = 3,445 při a= 0,01, a potvrzuje se tak opět hypotéza Hl. 

Grafické srovnání dokládá graf č. 46 a je zde patrné a tento rozdíl se i v tomto znázornění 

jeví jako významný. Karatisté vykazují o 36 % více probandů v podskupině průměrných až 

nadprůměrných výkonů. 
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Graf č. 46 Porovnání nesportujících žáků a karatistů 
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Opět je nutné na všechny výsledky tohoto testu pohlížet s vědomím, že se jedná o 

porovnávání souborů menšího rozsahu (n = 46, n = 36 a n = 32) a protože se jedná o záměrný 

výběr žáků jedné školy, jsou všechny dosažené výsledky hrubého charakteru a nelze je 

zobecňovat pro běžnou populaci žáků základních škol. 

Následující tři grafy v příloze č. 14 dokreslují procentuální poměr rozložení výkonů u 

jednotlivých skupin a to tak, že červeně jsou opět vyznačeny podprůměrné výkony a zeleně 

průměrné až nadprůměrné a dále jsou v této příloze uvedeny tabulky s počty probandů a 

procentuálním zastoupením ve dvou sledovaných úrovních výkonů (nacházejících se pod 

průměrem a výkonů průměrných a až výrazně nadprůměrných). 
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6.8 TEST K4 - obraty na lavičce 

Tabulka č. 16 popisuje základní charakteristiku sledovaných souborů pro koordinační 

test K4- obraty na lavičce, který hodnotí úroveň dynanůcké rovnováhové schopnosti. 

Xmin Xmax s M 
n 

s s s s 

N 25 6,2 21,4 3,8 14,0 

s 21 4,5 25,0 4,2 12,4 

KK 11 7,8 14,5 1,9 10,8 

Tabulka č. 16 Popisná charakteristika souboru pro test K4 

Legenda: 

červená -nesportující 

modrá - sportující 

zelená - karatisté 

n 

Xmin 

Xmax 

s 

M 

- počet probandů 

- minimální hodnota 

- maximální hodnota 

- směrodatná odchylka 

- aritmetický průměr 

Tabulka č. 17 zaznamenává frekvenci výkonů probandů podle jednotlivých 

testovaných skupin žáků. Výkony byly opět vyhodnoceny podle tabulek, které vypracoval ve 

své práci Kohoutek aj. (2005), a to v rozsahu pětibodové stupnice. 

výrazně výrazně 
podprůměrný 

n % 

podprůměrný průměrný nadprůměrný 
nadprůměrný 

Celkem 
% 

Legenda: 

17 
9 

2 
28 

68,00 
42,86 
18,18 

49,12% 

n 

3 
7 
4 

% 

12,00 
33,33 
36,36 

14 

24,56% 

n % n % 

4 16,00 1 4,00 
4 19,05 o 0,00 

5 45,45 o 0,00 

13 1 
22,81% 1,75% 

Tabulka č. 17 Frekvence výkonů probandů v bodech a její procentové vyjádření 

červená 

modrá 

zelená 

-nesportující 

- sportující 

-karatisté 
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n % 

o 0,00 
1 4,76 
o 0,00 

1 

1,75% 



Test pro hodnocení úrovně dynanůckých rovnováhových schopností K4 se ukázal jako 

velmi náročný pro všechny testované žáky a jejich členění na jednotlivé sledované skupiny se 

jich 73,68% dostalo pouze do podskupiny podprůměrných výkonů. U necelá Y4 sledovaných 

probandů byly jejich výkony vyhodnoceny ve druhé podskupině, kdy se jedná o výkon 

průměrný a vyšší. Nadprůměrné hodnocení je zaznamenáno u jednoho ze žáků ve skupině 

nesportujících a jeden žák ze skupiny sportujících potom dosáhl výrazně nadprůměrného. 

Celkově tak lze tento test K4 hodnotit jako podprůměrný u celého testovaného souboru. 

Vše pak dokládá graf č. 50 který popisuje grafické vyhodnocení výkonů jednotlivých 

skupin přepočítané na procenta a rozdělené do dalších dvou podskupin: podprůměrné 

(červené) a průměrný až nadprůměrné (zelené). 

Hodnocení K4 v % dle skupin 

100,00% 
90,00% 

80,00% 
70,00% 

60,00% 
50,00% 
40,00% 

30,00% 
20,00% 

10,00% 
0,00% -l---==~~--=::::~ ........... -~:::::::~..( 

nesportuj Ieí sportujicí karate 

Graf č. 50 Hodnocení K4 v % dle skupin 

,-·---·-- -- - - - ·--··-;-] 
I lil průměmi až nadprůměrní 1 

1 g podprůměmi I L__ _______ . ! 

Nejlepšího výsledku i v tomto náročném testu dosáhli žáci, kteří trénují v místím 

klubu Kyokushinkai karate, ale i jejich výkony se z větší části (54,55 %) nacházejí 

v podskupině podprůměrných a horších výsledků. Ještě výrazněji horších výsledků dosáhli 

skupina nesportujících (80 %) a sportujících (76,19 %) pubescentů. Zde nejsou však rozdíly 

ani statisticky a ani věcně významné. Hodnota statistické významnosti při vypočteném 

testovacím kritériu t = 1,682 při a = 0,05, kdy tabulková hodnota je 2,013 toto tvrzení 

potvrzuje. Následující graf č. 51 nám provádí porovnání těchto dvou skupin. 
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Test K4- porovnání nesportující a sportující skupiny 

80,00% 

70,00% 

60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 

průměml až nadprůměml 

sportuj lel 

Graf Č. 51 Porovnání nesportující a sportující skupiny žáků 

Z grafu č. 52 je zjevné, že pokud se jedná o srovnání karatistů a organizovaně 

sportujících dětí, je rozdíl pro posouzení věcné významnosti výrazný, a to zejména počtem 

osob zařazených do podskupiny podprůměrných výkonů. Z důvodu malé velikosti 

porovnávaných souboru (n = 32) je však toto tvrzení pouze v obecné rovině. Nicméně 

statistická významnost s vypočteným testovacím kritériem t = 1,435 při a = 0~05 se 

nepotvrzuje a ukazuje na rozdíl nevýznamný. 

Test K4- porovnání sportující skupiny a karatistů 

80,00% 

70,00% 

60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% ~~-.-~ 

průměmi až nadprůměrní 

karate 

Graf č. 52 Porovnání sportující skupiny a karatistů 

73 



Nesportující žáci se z 68,00 % dostali až do podskupiny výrazně podprůměrných 

výkonů a tento výsledek testovaní potom určuje, že věcná významnost a i statistická je 

potvrzena. Hodnota ukazatele statistické významnosti je v tomto případě t = 3,262 při a = 

o,Ol, a potvrzuje se tak opět hypotéza H3. Grafické srovnání dokládá graf č. 53 a je zde 

patrné a tento rozdíl se i v tomto znázornění jeví jako významný. Karatisté vykazují o téměř o 

25,5 % méně probandů v podskupině podprůměrných. 

80,00% 

70,00% 

60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

Test K4 ~porovnání nesportující skupiny a karatistů 

karate 

průměml až 
nadprůměmi 

podprůměmi 

Graf č. 53 Porovnání nesportující a karatistů 

,-----·------~ 

·~o podprůměmi j 

1!1 průměmi až nadprůměrní 1 

-· -------- - - -- ------ - · 

Všechny výsledky tohoto testu lze přijmout s vědomím, že se jedná o porovnávání 

souborů menšího rozsahu (n = 46, n = 36 a n = 32) a protože se jedná o záměrný výběr žáků 

jedné školy, jsou všechny dosažené výsledky hrubého charakteru a nelze je zobecňovat pro 

běžnou populaci žáků základních škol. 

Další 3 grafy v příloze č. 15 dokládají procentuální poměr rozložení výkonů u 

jednotlivých skupin. Červeně jsou vyznačeny podprůměrné výkony a zeleně jsou označeny 

výkony průměrné až nadprůměrné a dále v příloze č. 15 uvádím tabulky s počty probandů a 

procentuálním zastoupením ve dvou sledovaných úrovních výkonů (nacházejících se pod 

průměrem a výkonů průměrných a až výrazně nadprůměrných). 
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6.9 TEST KS - sprint podle stanovaného rytmu 

Tabulka č. 18 zaznamenává základní charakteristiku sledovaných souborů pro 

koordinační test KS - sprint podle stanoveného rytmu, kterým se hodnotí úroveň rytmické 

schopnosti. 

Xmin Xmax s M 
n 

s s s s 

N 25 0,1 1,5 0,4 0,9 

s 21 0,1 1,3 0,3 0,7 

KK 11 0,3 0,9 0,2 0,6 

Tabulka č. 18 Popisná charakteristika souboru pro test K5 

Legenda: 

červená - nesportující 

modrá - sportující 

zelená -karatisté 

n 

Xmin 

Xmax 

s 

M 

- počet probandů 

- minimální hodnota 

- maximální hodnota 

- směrodatná odchylka 

- aritmetický průměr 

Následující tabulka č. 19 představuje frekvenci výkonů probandů a výkony byly opět 

vyhodnoceny podle tabulek, které vypracoval ve svém projektu Kohoutek aj . (2005), a to 

v rozsahu pětibodové stupnice. 

výrazně výrazně 
podprůměrný 

n % 

podprůměrný průměrný nadprůměrný 
nadprůměrný 

s 
KK 

Celkem 
% 

% 

n % n % n % 

o 0,00 1 4,00 12 48,00 10 40,00 
o 0,00 o 0,00 7 33,33 9 42,86 
o 0,00 o 0.00 o 0,00 9 81 ,82 

o 1 19 28 
0,00% 1,75% 33,33% 49,12% 

Tabulka č. 19 Frekvence výkonů probandů v bodech a její procentové vyjádření 

Legenda: 

červená 

modrá 

zelená 

-nesportující 

- sportující 

-karatisté 

75 

n % 

2 8,00 
5 23,81 

2 18,18 

9 
15,79% 



Test KS pro hodnocení úrovně rytmické schopnosti byl pro všechny testované osoby -

žáky posledních dvou ročníků základní školy velmi dobře hodnocený. Jediný provane ze 

skupiny nesportující žáků byl vyhodnocen a zaznamenán v podskupině podprůměrných 

výkonů. V grafu č. 57 jsou porovnány výsledky převedené na procenta a rozdělené do dalších 

dvou podskupin. Zde jsou podprůměrné označeny červeně a průměrný až nadprůměrné jsou 

označeny zeleně. 

,-------------------------------------------------------------------. 
I 

I 
I 
1 100,00% 

90,00% 

80,00% 

70,00% 

60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

Hodnocení KS v % dle skupin 

O, 00% .J.---....l..-=-~--.--~___:::sii!~'"---.---.JIMI~"----f" 

nesportuj lel sportující karate 

Graf č. 57 Hodnocení K5 v % dle skupin 

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

1 1m průměml až nadprůměrní / 

: o podprůměrní , 
~--------- -------- -' 

Významnější rozdílu si lze povšimnout pouze při porovnání průměrných výkonů. 

Nejlepších výsledků tak dosáhli mladí karatisté a za nimi byli hodnocení sportující žáci a 

následovně nesportující žáci. 

Celý tento test probíhal s rozdílným nasazením ve sledovaných skupinách. Karatisté 

přistoupili k tomuto testu velmi odpovědně a oba úseky zvládali s maximálním nasazením a 

ani 30 metrový sprint s proběhnutím požadovaného počtu plastových obručí jim nečinil 

znatelný problém. Ve zbývajících dvou skupinách zvolili testovaní menší nasazení a proto 

také dosáhli nižšího časového rozdílu mezi těmito úseky. Tento test lze také z tohoto pohledu 

hodnotit jako problematický a ne zcela přesně postihující úroveň rytmické schopnosti při 

provádění šetření při mém sledování žáků 8. a 9. tříd základní školy v Hostinném. 

Srovnáním sportovců, dětí trénujících karate a naproti tomu žáků trénujících ostatní 

sporty, lze rozdíl věcně uvádět jako nevýznamný. Hodnota statistické významnosti při 

vypočteném testovacím kritériu t = 2,905 při a= 0,01, kdy tabulková hodnota je 2,750 tomuto 
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tvrzení oponuje. Z výše uváděných důvodů však považuji tento test jako hůře prokazatelný. 

Následující graf č. 58 nám provádí přináší srovnání těchto dvou skupin. 

Test KS- porovnání sportující skupiny a karatistů 

100,00% 

80,00% 

60,00% 

40,00% 

20,00% 

0,00% ~·---~-

průměml až nadprůměmi 

karate 

Graf č. 58 Porovnání sportující skupiny žáků a karatistů 

Z grafu č. 59 je zjevné, že pokud blíže srovnáme karatisty a nesportující dětí, je rozdíl 

pro posouzení věcné významnosti výrazný, ale opět z důvodu malé velikosti porovnávaných 

souboru (n = 36) je toto tvrzení pouze v obecné rovině. Statistická významnost s vypočteným 

testovacím kritériem t = 3,254 při a = 0,01 se potvrzuje a ukazuje na rozdíl statisticky 

významný. Tím se potvrzuje hypotéza H3. 
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Graf č. 59 Porovnání nesportující skupiny a karatistů 

Následující bližší porovnání nesportujících žáků se sportujícími žáky se jak z hlediska 

statistického významu ukazuje jako významný, když hodnota vypočteného testovacího 

kritériem je t = 2,342 při a = 0,01. Věcný význam zde není a rozdíly jsou u těchto dvou 

skupin zanedbatelné. 

Test KS- porovnání nesportující a sportující skupiny 
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Graf č. 60 Porovnání nesportující skupiny a sportující skupiny 

I na všechny výsledky tohoto testu pohlížím s vědomím, že se jedná o porovnávání 

souborů menšího rozsahu (n = 46, n = 36 a n = 32) a protože se jedná o záměrný výběr žáků 
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jedné školy, jsou všechny dosažené výsledky hrubého charakteru a nelze je zobecňovat pro 

běžnou populaci žáků základních škol. 

Další 3 následující grafy v příloze č. 16 dokládají procentuální poměr rozložení 

výkonů u jednotlivých skupin. Červeně jsou vyznačeny podprůměrné výkony a zeleně jsou 

označeny výkony průměrné až nadprůměrné a potom jsou v příloze č. 16 souběžně uvedeny 

tabulky s počty probandů a procentuálním zastoupením ve dvou sledovaných úrovních 

výkonů (nacházejících se pod průměrem a výkonů průměrných a až výrazně nadprůměrných). 
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1. ZÁVĚR 

Hypotéza H1 

- Předpokládám, že stupeň motorických schopností bude na nejvyšší úrovni u skupiny 

žáků pravidelně trénujících Kyokushinkai karate a bude vyšší než u žáků provozujících jiný 

sport. 

Hypotéza Hl byla z větší části potvrzena v testové baterii UNIFITTESTu (6-60), ve 

které jsou testovány kondiční schopnosti. Ve 3 testech této testové sestavy se z pohledu 

statistické významnosti neprokázal zásadní rozdíl mezi žáky, kteří trénují Kyokushinkai 

karate a jejich spolužáky, kteří se účastní jiné pravidelné sportovní činnosti. Věcné 

významnost se však prokázala při porovnání průměrných výkonu a rozložení hodnocení u 

těchto skupin žáků. Zcela prokazatelný rozdíl pak byl vyhodnocen mezi karatisty a 

nesportujícími žáky 8. a 9. třídy základní školy, a to pomocí jak statistické významnosti, tak i 

významnosti věcné. Nejvýraznější rozdíl lze vysledovat u testu T4 - běh po dobu 12 minut. 

Přestože nejvíce sportujících uvádí jako provozovaný sport kopanou, tak je zde velký rozdíl 

ve výkonnosti a vyrovnanosti v rámci skupiny. Při plnění tohoto testu se prokázaly i vysoká 

úroveň volních vlastností adeptů bojového umění. 

Testová sestava pro koordinační schopnosti v plném rozsahu potvrdila, že sportovní 

aktivity v tomto věku ovlivňují a zvyšují úroveň těchto schopností. Skupiny se umísťovaly 

prakticky stále ve stejném pořadí, kdy nejlepších výsledků dosahovali karatisté následováni 

sportujícími spolužáky a nejslabších výkonů dosahovali nesportující žáci. 

Hypotéza H2 

- Předpokládám, že stupeň motorických schopností bude na vyšší úrovni u žáků 

organizovaně sportujících než u žáků nesportujících či sportujících jen nahodile. 

I u této hypotézy se podařilo prokázat, že jak kondiční tak koordinační schopnosti u 

sportující mládeže jsou na lepším stupni úrovně než u mládeže, která nesportuje. U 
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kondičních schopností v testech T3 a T4 nebyl rozdíl z pohledu statistické významnosti 

potvrzen, ale věcná významnost se zde projevuje opět v porovnání hodnoty průměrného 

výkonu. V obou skupinách se vždy objevuje testovaná osoba, která v některém z testů dosáhla 

nadprůměrných až výrazně nadprůměrných výkonu. Jedná se však pouze o nahodilý jev a 

stejný proband nedosahuje ani průměrných výkonů v testech jiných. 

Výsledky koordinačních testů potom prokazují, že tento rozdíl je ještě větší z obou 

hledisek významnosti, a to jak statistického, tak i věcného. Pouze u testu K3 - reakce na 

akustický signál byly výkony obou skupin vyrovnané. 

Hypotézu H2 se tak v této studii tak u žáků posledních dvou ročníků základní školy 

podařilo potvrdit. 

Hypotéza H3 

- Předpokládám, že stupeň motorických schopnosti bude nejnižší u žáků, kteří 

neuvádějí žádnou pravidelnou sportovní činnost. 

Stejně jako v kondičních, tak i koordinačních testech dosáhli žáci, kteří v tomto věku 

nesportují nejnižších výkonů. I mezi nimi se objevili jedinci, kteří byli schopni splnit 

požadovaný test v oblasti nadprůměrných výkonů. Obecně se pak jejich výkony pohybovaly 

převážně v podskupině podprůměrných výkonů. Bylo tak potvrzeno, že pravidelná sportovní 

aktivita se velmi výrazně podílí na vyšší úrovni kondičních i koordinačních schopností. 

Výsledky získané tímto porovnáním považuji za platné pouze pro tento specifický 

testovaný soubor. Z důvodu velikosti tohoto souboru a místních podmínek pro provozování 

jak školní tělesné výchovy, tak organizovaného sportu nelze výsledky zobecňovat. 

Jak jsem již uvedl u hodnocení jednotlivých testů, tak nejvíce problematickým testem 

se mi jeví test K4- obraty na lavičce, kde se u všech skupin projevila koordinační nestabilita 

a koordinační přestavba. Stejně tak jako významné postižení rovnováhových schopností, které 

je popsáno v kapitole 2.3.2 
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PŘÍLOHA č. 1 

Tabulky desetibodové normy pro mládež 

- ·· --~·· . ~ . <:: .. t •. ~ : ~ 

VĚKOV.Á KATEGORIE: 14 ROKli 
1 

t 
l 

CHLAPCI ! 
i 

! 
Hodnocení Body TI T2 T3a T 4-1 ; 

! SkoJ' daleký Leh-sed 12 min. běh Č]unkový ! 

(cm) (počet) (m) běh 4xl0 m 
; (s) i 
r-·· 

VÝralně I ·· · 14X -21 -- 1700 12.9 + ! f podÓcúmOmý 2 149- 160 22-26 1701 ··· ISIJO 12.5- 12.8 
:'> 161 -- 172 27- 30 I 891 ·- 20XO 12.1 -- 12.4 

• Podprúmťrn)· 4 173 .. . 184 31-35 20X I- 2270 J 1.7-- 12.0 

Pnlmčrný 
5 1~5- 196 36-40 2271 --2460 1 1.3- I 1.6 
6 197- 20R 41 -44 2461-2650 10.9- 11} __ 

' 7 209-220 45-49 2651-2840 10.5 - I OJl 
Nadprtm1érn)· s 221 -232 50-53 2841-3030 10.1-10.4 I 

Výrazně 9 233-244 54 --58 3031 - 3220 9.7 -- 10.0 ! 
~~l'!,~!}črný JO 245-1- 59+ 3221 + - 9.6 .J ··-= 

j 
.:lf.S:.~ ~ m_ . . -·-=---- --·---

VĚKOVÁ KATEGORIE: 15 ROK(J 

I CHLAPCI 
~ 

! Hodnocení Body TJ T2 T3a 
H 

I Skok daleký Leh-sed 12 min. běh 
(cm) (počet) (m) i 

i' 
l! Výramč I - 166 -25 - 1755 ! 
h 
~oderumčrn)· 2 167 177 26 - 29 1756- 1946 i li 

:; 
J 17R lXX 30-34 1947 ... 21:n I r, 

Podpríiměrný li 4 I X9- Jl)l) 35- :1S 213H- 2328 1: i 

I Průmi!rný 
.'i 200 --211 39 -· 43 :232l) - 2520 
6 212-222 44-47 2521-2711 

~ Nadprl'um!rný 
7 223-- 233 48-51 2712 ·- 2902 
H 234 .. 244 52-56 2903-3093 

l Výrazne l) 245 --25ó 57 .. . 60 3094-3235 
! naderl'Iměrn\' 10 257 + 61+ 3236 + ,,,,.i 
~--=:~""' .. ·' = .... "., ·-· .... ., 

UNIFIITEST (6-60)- Chytráčková (2002) 



PŘÍLOHA č. 2 

Tabulky pětibodové skupinové normy koordinačního rozvoje pro 

mládež ve věku 14 let 

Hodnocení Body Skok na Reakce na Obraty na Sprint 
cílovou k medicin- míč lavičce podle 
značku balům 

Výrazně 
podprůměrný 1 6,6+ 11,5+ 143+ 12,6+ 2,0+ 

Podprůměrný 2 4,6-6,5 10,2-11,4 122-142 10,1-12,5 1,5-1,9 

Průměrný 3 2,6-4,5 8,9-10,1 101-121 7,6-10,0 1,0-1,4 

Nadprůměrný 4 0,6-2,5 7,6-8,8 80-100 5,1-7,5 0,5-0,9 

Výrazně 

nadprůměrný 5 -0,5 -7,5 -79 -5,0 -0,4 

Kohoutek aj. (2005) 



PŘÍLOHA č. 3 

Popis a charakteristika testu koordinačních schopností K1 

K1 -Skok do hloubky na cílovou značku 

Charakteristika: 

Test kinestetickodife!enciační schopnosti dolních končetin a prostorové orientace. 

Pomůcky: 

Švédská bedna o výškou ll O cm pro žáky od 7. třídy výše a sportovce, žíněnka, 

pásmo, křída 

Provedení: 

Testovaná osoba stojí na bedně. Bezprostředně pod bednou se nachází žíněnka, na 

které je vyznačena křídou cílová značka (čára) ve vzdálenosti 1 metru od spodního okraje 

bedny. Úkolem testované osoby je skokem snožmo z bedny na žíněnku dosáhnout patami 

přesně cílové značky. 

Hodnocení a záznam: 

Testovaná osoba má dva pokusy. Pomocí pásma se změří odchylka paty od cílové 

značky. V každém pokusu se změří odchylka té paty, která je blíže cílové značce. Vzdálenost 

je změřena s přesností na 1 cm a zaokrouhlujeme na celý vyšší cm a hodnota je vždy kladná 

bez ohledu na to, zda-li je pata před nebo za touto značkou. Následně vypočteme a 

zaznamenáme průměrnou odchylku z obou hodnocených pokusů (Kohoutek aj. 2005) . 

~-' 
o. 
a 
ó 
A 
a 
o 
o 

.. __.-- -..._..-- ~E. b 1--V>. 

Kohoutek aj. (2005) 



PŘÍLOHA č. 4 

Popis a charakteristika testu koordinačních schopností K2 

K2 -Běh k očíslovaným medicinbalům 

Charakteristika: 

Test prostorově orie~tační schopnost. 

Pomůcky: 

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

Provedení: 

Testovaná osoba stojí zády bezprostředně před medicinbalem (4 kg). Za ním leží ve 

vzdálenosti 3 mna polo kružnici 5 medicinbalů (3kg) vzdálených od sebe 1,5 metrů a viditelně 

označených čísly od 1 do 5. Čísla nejsou v uspořádaném sledu. Na povel učitele se testovaná 

osoba otáčí, běží k příslušnému číslem označenému medicinbalu, dotkne se ho rukou a běží 

zpět ke 4 kg medicinbalu. Krátce před dotykem rukou 4 kg medicinbalu zavolá učitel nové 

náhodně zvolené číslo. Pokus končí, když se testovaná osoba 3 x rozeběhne k příslušně 

označeným medicinbalům a dotkne se rukou naposledy 4 kg medicinbalu. 

Hodnocení a záznam: 

Měří se čas od zavolání 1. čísla až po poslední dotyk rukou 4 kg medicinbalu. Čas 

měříme s přesností na 0,1 s, zaokrouhlujeme na vyšší celou 0,1 s. a testovaná osoba má jeden 

platný pokus (Kohoutek aj. 2005). 

Kohoutek aj. (2005) 



PŘÍLOHA č. 5 

Popis a charakteristika testu koordinačních schopností K3 

K3- Cvičení reakce na míč (akustická) 

Charakteristika: 

Test komplexní reakční schopnost. 

Pomůcky: 

2lavičky (1 = 4 metry), kopací míč (gumový, průměru 20 cm), pásmo, žebřiny. 

Provedení: 

Na horních koncích šikmých laviček se nachází míč, který drží učitel. Testovaná osoba 

stojí na startu, zády ke směru běhu, paty na startovní čáře. Učitel na akustický signál (hvizd) 

pustí míč. Úkolem testované osoby je co nejrychlejší reagovat na akustický signál, otočit se a 

běžet k lavičce a kutálející se míče zastavit oběma rukama. 

Hodnocení: 

Hodnotí se vzdálenost od místa startu míče k místu, kde testovaná osoba zastavila míč. 

Vzdálenost zaznamenáváme s přesností na 1 cm a zaokrouhlujeme na vyšší celý cm. 

Testovaná osoba má dva pokusy, které se hodnotí. Počítává se lepší pokus (Kohoutek aj. 

2005). 

~~t~Í v~,.~r-l®rt 
k.U1.t~ÚiJ Í cJH O tl; 11\'fu 

pď' 

o (\(J(}(J(JQ Kohoutek aj. (2005) 



PŘÍLOHA č. 6 

Popis a charakteristika testu koordinačních schopností K4 

K4- Obraty na lavičce 

Charakteristika: 

Test dynamické rovnováhové schopnosti. 

Pomůcky: 

Lavička ( 4 metry dlouhá, opomá plochou 1 O cm), stopky. 

Provedení: 

Testovaná osoba provede na otočené lavičce 4 obraty o 360 stupňů (vlevo nebo 

vpravo) bez pádu. 

Obrat je dosažen v okamžiku dosažení výchozí polohy. 

Hodnocení: 

Registruje se čas na absolvování 4 obratů s přesností na 0,1 s, zaokrouhlujeme na 

celou vyšší celou 0,1 s. Při pádu z lavičky se přičítají trestné sekundy (1 dotyk podlahy= 1 

trestná sekunda). Při více jak 3 dotycích země se pokus opakuje. Testovaná osoba má 1 

hodnocený pokus (Kohoutek aj. 2005). 



PŘÍLOHA č. 7 

Popis a charakteristika testu koordinačních schopností KS 

K5 - Sprint podle stanoveného rytmu 

Charakteristika: 

Test rytmické schopnosti. 

Pomůcky: 

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

Provedení: 

Úkolem testované osoby je proběhnout vzdálenost 30 metrů sprintem maximální 

rychlostí. Následně testovaná osoba absolvuje druhou 30 metrů dlouhou vzdálenost, na které 

se nachází ll obručí ve stanovených vzdálenostech od sebe. Testovaná osoba smí do každé 

obruče vstoupitjenjednou. 

Hodnocení: 

U každého běhu se stopuje čas s přesností na O, 1 s, zaokrouhlujeme na vyšší celou O, 1 

s. Oba časy zapíšeme do záznamního archu a vyhodnocujeme rozdíl mezi časem prvního a 

druhého běhu. Testovaná osoba má jeden pokus na každý běh (Kohoutek aj. 2005). 

Kohoutek aj. (2005) 



PŘÍLOHA č. 8 

T1 - člunkový běh 4x 10 metrů 

Potet probandů 

n a 

21 s · 6 28,57 15 71,43 3,147 

Tabulka č. 20a Tl - rozdělení souboru testovaných žáků do podskupin nesportujících žáků a sportujících žáků 

Poznámka: tabulková hodnota a= 0,05 = 2,013* 
a= 0,01 = 2,688** 

Počet probandů 

n 

Název 
skup/hy ~ 

Průměrní a Prúmérni a 
lepši lepši 

f1 % 

25 N 21 84,00 4 16,00 

11 K 4 36,36 7 63,64 

a 

4,548 

Tabulka č. 20b Tl - rozdělení souboru testovaných žáků do podskupin nesportujících žáků a karatistů 

Poznámka: tabulková hodnota a= 0,05 = 2,032* 
a= 0,01 = 2,728** 

Počet probandů Průměrní a Průměrní a ' 
lepši lepši 

n 

Nbev 
skupiny % /) % 

21 s 28,57 15 71 ,43 

11 K 4 36,36 7 63,64 

a 

1,163 

Tabulka č. 20c Tl -rozdělení souboru testovaných žáků do podskupin sportujících žáků a karatistů 

Poznámka: tabulková hodnota a = 0,05 = 2,042* 
a= 0,01 = 2,750** 



Test T1 -nesportující skupina 

průměrní až 
nadprůměrní; 

16,00% 

Grafč. 61a 

podprůměrní; 

84,00% 

Test T1 ~ sportující skupina 

prúrrěrni až 
nadprůrrěrni; 

71,43% 

Grafč. 61b 

podprúrrěrnt, 

28,57% 

Test T1- Kyokushinkai karate 

Grafč. 61c 



PŘÍLOHAč. 9 

T2- skok z místa 

Poč.et probandů 

n 

21 

Nflzev 
skupiny 

s · 

a 

11 52,38 10 47,62 3,147 

Tabulka č. 2la T2- rozdělení souboru testovaných žáků do podskupin nesportujících žáků a sportujících žáků 

Pomámka: tabulková hodnota a= 0,05 = 2,013* 
a= 0,01 = 2,688** 

Počet probandů 

n a 

11 K 1 9,09 10 90,91 4,548 

Tabulka č. 21 b T2 -rozdělení souboru testovaných žáků do podskupin nesportujících žáků a karatistů 

Poznámka: tabulková hodnota a= 0,05 = 2,032* 
a= 0,01 = 2,728** 

Počet probandů 
I 

Průměrní a. Průměrní a 
lepši lepsi 

n 

Ni!Jzev 
skupiny 

00 ll % ' 

21 s 11 52,38 10 47,62 

11 K 1 9,09 10 90,91 

a 

1,162 

Tabulka č . 2lc T2- rozdělení souboru testovaných žáků do podskupin sportujících žáků a karatistů 

Pomámka: tabulková hodnota a= 0,05 = 2,042* 
a= 0,01 = 2,750** 



Test T2 -nesportující skupina 

průměrní až 
nadprůměrní; 

20,00% 

Grafč. 62a 

podprůměrní; 

80,00% 

Test T2- sportujíc( skupina 

průměrní až 
nadprůměrní; 

47,62% 

Grafč. 62b 

podprůměrní; 

52,38% 

Test T2- Kyokushinkai karate 

průměrní až 
nadprůměrní; 

90,91% 

podprůměrní; 9,09% 

~ ·. 
,• 

Grafč. 62c 



PŘÍLOHA č. 10 

T3- sedy lehy za 1 minutu 

Počet probandů 

n 

21 

Tabulka č. 22a T3- rozdělení souboru testovaných žáků do podskupin nesportujících žáků a sportujících žáků 

Poznámka: tabulková hodnota a= 0,05 = 2,013* 
a= 0,01 = 2,688** 

Počet probandů 

n 

Název 
skupiny ~ 

Průmérní a Prúměrnia 
lepš1 lepši 

n . % 

25 N 4 16,00 21 84,00 

11 K o 0,00 11 100,00 

a 

2,820 

Tabulka č . 22b T3- rozdělení souboru testovaných žáků do podskupin nesportujících žáků a karatistů 

Poznámka: tabulková hodnota a= 0,05 = 2,032* 
a= 0,01 = 2,728** 

Poéetprobandů 

n 

11 K o 0,00 

a 

11 100,00 1,222 

Tabulka č. 22c T3 - rozděleni souboru testovaných žáků do podskupin sportujících žáků a karatistů 

Poznámka: tabulková hodnota a = 0,05 = 2,042* 
a= 0,01 = 2,750** 



Test T3 - nesportujíci skupina 

průrrérni až 
nadprůrrérni; 

84,00% 

Grafč. 63a 

podprůrrérní; 

16,00% 

Test T3 - sportující skupina 

podprůrrérni; 0,00% 

průrrérni až 
nadprůrrérní; 

100,00% 

Grafč. 63b 

Test T3 - Kyokushinkai karate 

podprůrrérni; 0,00% 

průrrérni až 
nadprůrrérni; 

100,00% 

Grafč. 63c 



PŘÍLOHA č. 11 

T4- běh po dobu 12 minut 

Počet probandu 

n a 

21 s 16 76,19 5 23,81 0,509 

Tabulka č. 23a T4- rozdělení souboru testovaných žáků do podskupin nesportujících žáků a sportujících žáků 

Poznámka: tabulková hodnota a= 0,05 = 2,013* 
a= 0,01 = 2,688** 

Počet probandů Průměrní a Průměrní á 
lepši lepši 

n ~ n % 

72,00 7 28,00 

11 K o 0,00 11 100,00 

a 

4,609 

Tabulka č. 23b T4- rozdělení souboru testovaných žáků do podskupin nesportujících žáků a karatistů 

Poznámka: tabulková hodnota a= 0,05 = 2,032* 
a= 0,01 = 2,728** 

Početprobandů 

n 

21 

11 

Název 
skupiny 

s 
K 

76,19 

o 0,00 

Průměrní a . Průměrnf a ' 
lepši lepši 

11 % a 

5 23,81 

11 100,00 3,902 

Tabulka č. 23c T4- rozdělení souboru testovaných žáků do podskupin sportujících žáků a karatistů 

Poznámka: tabulková hodnota a= 0,05 = 2,042* 
a= 0,01 = 2, 750** 



Test T4- nesportující skupina 

průrrérní až 
nadprůrrérní; 

28,00% 

Grafč. 64a 

Test T4- sportující skupina 

průrrérní až 
nadprůrrérní; 

23,81% 

Grafč. 64b 

podprůrrérní; 

76,19% 

Test T4 - Kyokushinkai karate 

podprůrrérni; 0,00% 

průrrérní až 
nadprůrrérní; 

100,00% 

Grafč. 64c 



PŘÍLOHA č. 12 

K1 - skok do hloubky na cíl 

Počet probándů 

n 

21 

Tabulka č. 24a Kl -rozdělení souboru testovaných žáků do podskupin nesportujících žáků a sportujících žáků 

Poznámka: tabulková hodnota a= 0,05 = 2,013* 
a= 0,01 = 2,688** 

Poč~t probandů 

n 

11 

Název 
skupiny 

K 1 9,09 

a 

10 90,91 3,394 

Tabulka č. 24b Kl -rozdělení souboru testovaných žáků do podskupin nesportujících žáků a karatistů 

Poznámka: tabulková hodnota a= 0,05 = 2,032* 
a= 0,01 = 2,728** 

Počet probandu 

n 

11 K 1 9,09 

a 

10 90,91 2,654 

Tabulka č. 24c Kl -rozdělení souboru testovaných žáků do podskupin sportujících žáků a karatistů 

Poznámka: tabulková hodnota a= 0,05 = 2,042* 
a= 0,01 = 2, 750** 



Test K1 - nesportujici skupina 

průměrní až 
nadprůměrní; 

56,00% 

-- .-
Grafč. 65a 

podprůměrní; 

44,00% 

Test K1 - sportující skupina 

průměrní až 
nadprůměrní; 

57,14% 

-- . ..-podprůměrní; 

42,86% 

Grafč. 65b 

Test K1 - Kyokushinkai karate 

průměrní až 
nadprůměrní; 

90,91% 

podprůměrní; 9,09% 

Grafč. 65c 



PŘÍLOHA č. 13 

K2- běh k očíslovaným medicinbalům 

t 

~ 
Průměrnia Průměrnia 

tepsi lepšf 
ll % a 

Pot'et probandů Název 

n skupiny 

25 N 19 76,00 6 24,00 

21 s 8 38,10 13 61,90 2,423 

Tabulka č. 25a K2- rozdělení souboru testovaných žáků do podskupin nesportujících žáků a sportujících žáků 

Poznámka: tabulková hodnota a= 0,05 = 2,013* 
a= 0,01 = 2,688** 

Počet probandů 

n 

11 K 4 36,36 

a 

7 63,64 4,916 

Tabulka č. 26b K2 - rozděleni souboru testovaných žáků do podskupin nesportujících žáků a karatistů 

Poznámka: tabulková hodnota a = 0,05 = 2,032* 
a= 0,01 = 2,728** 

Počet probandů 

n a 

11 K 4 36,36 7 63,64 1,854 

Tabulka č. 27c K2 -rozdělení souboru testovaných žáků do podskupin spo~jících žáků a karatistů 

Poznámka: tabulková hodnota a= 0,05 = 2,042* 
a= 0,01 = 2,750** 



Test K2- nesportující skupina 

průměrní až 
nadprůměrní; 

24,00% 

Grafč. 66a 

podprůměrní; 

76,00% 

Tast K2 - sportující skupina 

Grafč. 66b 

podprůměrní; 

38,10% 

Test K2- Kyokushinkai karate 

průměrní 

nadprůměrní; 

63,64% 

Grafč. 66c 

podprůměrní; 

36,36% 



PŘÍLOHA č. 14 

K3 -reakce na akustický signál 

Počet probandů 

n 

25 

21 

Název 
skupiny 

N 

s · 

~ 
Průměrní a Průměrní a 

lepši lepši 
n % 

9 36,00 16 64,00 

6 28,57 15 71,43 

t 

a 

0,035 

Tabulka č. 26a K3 -rozdělení souboru testovaných žáků do podskupin nesportujících žáků a sportujících žáků 

Poznámka: tabulková hodnota a= 0,05 = 2,013* 

Počet probandů 

n 

25 

11 

Název 
skupiny 

N 

K 

a= 0,01 = 2,688** 

~ 
Průměrnl a Průměrni ~ 1 

lepši lepši 
11 % 

9 36,00 16 64,00 

o 0,00 11 100,00 

a 

3,445 

Tabulka č. 26b K3 - rozdělení souboru testovaných žáků do podskupin nesportujících žáků a karatistU 

Poznámka: tabulková hodnota a = 0,05 = 2,032* 
a= 0,01 = 2,728** 

Počet probandů 

n 
- - - 'I 

21 28,57 

11 K o 0,00 

Průměrní a Průměrní a 
lepši lep§i ' 

11 % a 

15 71,43 

11 100,00 1,998 

Tabulka č. 26c K3 -rozdělení souboru testovaných žáků do podskupin sportujících žáků a karatistů 

Poznámka: tabulková hodnota a= 0,05 = 2,042* 
a= 0,01 = 2,750** 



Test K3 - nesportující skupina 

průměrní 

nadprůměrní; 

64,00% 

Grafč. 67a 

podprůměrnt 

36,00% 

Test K3 - sportující skupina 

průměrní až 
nadprůměrní; 

71,43% 

Grafč. 67b 

podprůměrnt 

28,57% 

Test K3 - Kyokushinkai karate 

podprůměrní; 0,00% 

průměrní až 
nadprůměrní; 

100,00% 

Grafč. 67c 



PŘÍLOHA č. 15 

K4 - obraty na lavičce 

Počet probandů 

n 

25 

21 

Název 
skupiny 

N 

s · 

~ 
., 

Průměrní a Průměrní a 
lepší lepši 

1 n % 

t 

a 

20 80,00 5 20,00 

16 76,19 5 23,81 1,682 

Tabulka č. 27a K4 -rozdělení souboru testovaných žáků do podskupin nesportujících žáků a sportujících žáků 

Poznámka: tabulková hodnota a= 0,05 = 2,013* 
a= 0,01 = 2,688** 

Počet probandů 

n 

11 K 6 54,54 

a 

5 45,46 3,262 

Tabulka č. 27b K4- rozdělení souboru testovaných žáků do podskupin nesportujících žáků a karatistů 

Poznámka: tabulková hodnota a = 0,05 = 2,032* 
a= 0,01 = 2,728** 

-

Počet probandů Název 
skupiny 

Podprůmérnl Průměrní a Průměrní a , 
lepši lepší ; 

n n ·% , 

21 s 76,19 5 23,81 

11 K 6 54,54 5 45,46 

a 

1,435 

Tabulka č. 27c K4- rozdělení souboru testovaných žáků do podskupin sportujících žáků a karatistů 

Poznámka: tabulková hodnota a= 0,05 = 2,042* 
a= 0,01 = 2,750** 



Test K4- nesportující skupina 

průměrní až 
nadprůměrní; 

20,00% 

Grafč. 68a 

podprůměrní; 

80,00% 

Test K4 - sportující skupina 

průměrní až 
nadprůměrní; 

23,81% 

Grafč. 68b 

podprůměrní; 

76,19% 

Test K4 - Kyokushinkai karate 

průměrní až 
nadprůměrní; 

45,45% 

Grafč. 68c 

podprůměrní; 

54,55% 



PŘÍLOHA č. 16 

KS- sprint podle stanoveného rytmu 

Po'čét probandů 

n 

25 

21 

Název 
skupiny 

N 

s 

~ 
Průmérnia Průmérnia , 

lepší lepsi 
n % 

1 4,00 24 96,00 

o 0,00 21 100,00 

a 

2,342 

Tabulka č. 28a K5- rozdělení souboru testovaných žáků do podskupin nesportujících žáků a sportujících žáků 

Poznámka: tabulková hodnota a= 0,05 = 2,013* 

Počet probandů 

n 

25 

11 

Název 
skupiny 

N 

K 

a= 0,01 = 2,688** 

~ 
Průměrní a Prů'mérni a 

lepši lepši 
n % 

1 4,00 24 96,00 

o 0,00 11 100,00 

a 

3,254 

Tabulka č. 28b K5 - rozdělení souboru testovaných žáků do podskupin nesportujících žáků a karatistů 

Poznámka: tabulková hodnota a= 0,05 = 2,032* 
a= 0,01 = 2,728** 

Počet probandů 

Tabulka č. 28c K5 -rozdělení souboru testovaných žáků do podskupin sportujících žáků a karatistů 

Poznámka: tabulková hodnota a= 0,05 = 2,042* 
a= 0,01 = 2,750** 



Test KS -nesportující skupina 

podprůrrěrní; 4,00% " - - --

průrrěrní až 
nadprůrrěrní; 

96,00% 

Grafč. 69a 

.> 

Test KS - sportující skupina 

podprůrrěrni; 0,00% 

průrrěrni až 
nadprůrrěrní; 

100,00% 

Grafč. 69b 

Test KS - Kyokushinkai karate 

podprůrrěrni; 0,00% 

průrrěrní až 
nadprůrrěrní; 

100,00% 

Grafč. 69c 



PŘÍLOHA č. 17 

Rozdělení žáků 8. a 9. tříd do jednotlivých testovaných skupin 

karatisté; 11; 19% 

sportujfcf; 21; 37% 

nesportujfcl 

Rozdělení testovaných osob 

nesportujlcl; 25; 
44% 

Procentuální rozložení probandů 

sportujlcf karatisté 



PŘÍLOHA č. 18 

Záznam jednotlivých testů 

Tato příloha obsahuje tabulky s označením jednotlivých probandů, jejich věkem, 

dělením do testovaných skupin, výkony v jednotlivých testech a hodnocením dle příslušných 

tabulek pro sledované kondiční a koordinační schopnosti. 

TEST T1 .. člunkový běh 4x 1 o metru 

p.č. ozn. věk sport skupina T1 
1 n1 15 ne N 10,9 průměrný 

2 n2 15 ne N 12,1 podprůměrný 

3 n3 14 ne N 11,7 podprůměrný 

4 n4 15 ne N 11,8 podprůměrný 

5 n5 15 ne N 14,7 výrazně podprůměrný 

6 n6 14 ne N 12,1 podprůměrný 

7 n7 15 ne N 13,4 výrazně podprůměrný 

8 n8 14 ne N 12,2 podprůměrný 

9 n9 15 ne N 13,6 výrazně podprůměrný 

10 n10 15 ne N 15,9 výrazně podprůměrný 

11 n11 15 ne N 12,8 výrazně podprůměrný 

12 n12 15 ne N 15,6 výrazně podprůměrný 

13 n13 15 ne N 14,7 výrazně podprůměrný 

14 n14 15 ne N 14,6 výrazně podprůměrný 

15 n15 15 ne N 15,1 výrazně podprůměrný 

16 n16 15 ne N 11,3 průměrný 

17 n17 15 ne N 10,4 nadprůměrný 

18 n18 15 ne N 13,3 výrazně podprůměrný 

19 n19 15 ne N 15,4 výrazně podprůměrný 

20 n20 15 ne N 12,5 výrazně podprůměrný 

21 n21 15 ne N 13,1 výrazně podprůměrný 

22 n22 15 ne N 11,5 průměrný 

23 n23 15 ne N 14,1 výrazně podprůměrný 

24 n24 15 ne N 17,2 výrazně podprůměrný 

25 n25 15 ne N 13,6 v~razně podprůměrný 

26 s1 15 fotbal s 11,9 podprůměrný 

27 s2 15 fotbal s 11,5 průměrný 

28 s3 14 fotbal s 11,5 průměrný 

29 s4 15 fotbal s 13,5 výrazně podprůměrný 

30 s5 14 fotbal s 11,6 průměrný 

31 s6 15 horolezectví s 11,1 průměrný 

32 s7 15 fotbal s 11,6 průměrný 

33 s8 14 fotbal s 11,5 průměrný 

34 s9 15 fotbal s 11,4 průměrný 

35 s10 15 fotbal, florbal s 11,3 průměrný 

36 s11 15 stolní tenis s 14,1 průměrný 

37 s12 15 fotbal s 11,2 průměrný 



38 s13 15 fotbal s 11 '1 průměrný 

39 s14 15 florbal s 13,4 výrazně podprůměrný 
40 s15 15 fotbal, florbal s 10,7 nadprůměrný 
41 s16 15 horolezectví s 10,6 nadprůměrný 

42 s17 15 fotbal s 16,5 výrazně podprůměrný 

43 s18 15 fotbal s 10,2 nadprůměrný 

44 s19 15 florbal, posilování s 11,2 průměrný 

45 s20 16 fotbal s 10,5 nadprůměrný 

46 s21 15 posilování s 16,0 výrazně podprůměrný 

47 k1 15 karate KK 10,0 výrazně nadprůměrný 

48 k2 15 karate KK 10,6 nadprůměrný 

49 k3 15 karate KK 11,7 podprůměrný 

50 k4 15 karate KK 12,4 podprůměrný 

51 k5 14 karate KK 11,9 podprůměrný 

52 k6 14 karate KK 11,5 průměrný 

53 k? 14 karate KK 12,2 podprůměrný 

54 k8 15 karate KK 10,3 nadprůměrný 

55 k9 15 karate KK 11,4 průměrný 

56 k10 14 karate KK 10,3 nadprůměrný 

57 k11 14 karate KK 11,5 průměrný 

TEST T2 - skok z místa 

p.č. ozn. věk sport skupina T2 
1 n1 15 ne N 232 nadprůměrný 

2 n2 15 ne N 168 výrazně podprůměrný 

3 n3 14 ne N 180 podprůměrný 

4 n4 15 ne N 172 výrazně podprůměrný 

5 n5 15 ne N 148 výrazně podprůměrný 

6 n6 14 ne N 170 podprůměrný 

7 n7 15 ne N 182 podprůměrný 

8 n8 14 ne N 162 výrazně podprůměrný 

9 n9 15 ne N 145 výrazně podprůměrný 

10 n10 15 ne N 180 podprůměrný 

11 n11 15 ne N 191 podprůměrný 

12 n12 15 ne N 135 výrazně podprůměrný 

13 n13 15 ne N 176 výrazně podprůměrný 

14 n14 15 ne N 182 výrazně podprůměrný 

15 n15 15 ne N 174 výrazně podprůměrný 

16 n16 15 ne N 205 průměrný 

17 n17 15 ne N 242 nadprůměrný 

18 n18 15 ne N 220 průměrný 

19 n19 15 ne N 140 výrazně podprůměrný 

20 n20 15 ne N 190 podprůměrný 

21 n21 15 ne N 161 výrazně podprůměrný 

22 n22 15 ne N 230 nadprůměrný 

23 n23 15 ne N 141 výrazně podprůměrný 

24 n24 15 ne N 164 výrazně podprůměrný 

25 n25 15 ne N 179 v~razně podprůměrn~ 

26 s1 15 fotbal s 165 výrazně podprůměrný 

27 s2 15 fotbal s 188 podprůměrný 

28 s3 14 fotbal s 222 nadprůměrný 

29 s4 15 fotbal s 172 výrazně podprůměrný 



30 s5 14 fotbal s 181 podprůměrný 

31 s6 15 horolezectví s 199 podprůměrný 

32 s? 15 fotbal s 215 průměrný 

33 s8 14 fotbal s 193 průměrný 

34 s9 15 fotbal s 208 průměrný 

35 s10 15 fotbal, florbal s 196 podprůměrný 

36 s11 15 stolní tenis s 152 výrazně podprůměrný 

37 s12 15 fotbal s 225 nadprůměrný 

38 s13 15 fotbal s 193 podprůměrný 

39 s14 15 florbal s 112 výrazně podprůměrný 

40 s15 15 fotbal, florbal s 198 podprůměrný 

41 s16 15 horolezectví s 230 nadprůměrný 

42 s17 15 fotbal s 140 výrazně podprůměrný 

43 s18 15 fotbal s 215 průměrný 

44 s19 15 florbal, posilování s 200 průměrný 

45 s20 16 fotbal s 222 průměrný 

46 s21 15 posilování s 218 průměrný 

47 k1 15 karate KK 226 nadprůměrný 

48 k2 15 karate KK 202 průměrný 

49 k3 15 karate KK 208 průměrný 

50 k4 15 karate KK 198 podprůměrný 

51 k5 14 karate KK 196 průměrný 

52 k6 14 karate KK 220 nadprůměrný 

53 k? 14 karate KK 201 průměrný 

54 kS 15 karate KK 203 průměrný 

55 k9 15 karate KK 207 průměrný 

56 k10 14 karate KK 210 nadprůměrný 

57 k11 14 karate KK 215 nadprůměrný 

TEST T3 ~ sedy lehy za 1 minutu 

p.č. ozn. věk sport skupina T3 
1 n1 15 ne N 41 průměrný 

2 n2 15 ne N 29 výrazně podprůměrný 

3 n3 14 ne N 51 nadprůměrný 

4 n4 15 ne N 38 podprůměrný 

5 n5 15 ne N 48 nadprůměrný 

6 n6 14 ne N 41 průměrný 

7 n7 15 ne N 43 průměrný 

8 na 14 ne N 38 průměrný 

9 n9 15 ne N 33 podprůměrný 

10 n10 15 ne N 40 průměrný 

11 n11 15 ne N 47 průměrný 

12 n12 15 ne N 39 průměrný 

13 n13 15 ne N 42 průměrný 

14 n14 15 ne N 48 nadprůměrný 

15 n15 15 ne N 50 nadprůměrný 

16 n16 15 ne N 52 nadprůměrný 

17 n17 15 ne N 52 nadprůměrný 

18 n18 15 ne N 41 průměrný 

19 n19 15 ne N 40 průměrný 

20 n20 15 ne N 53 nadprůměrný 

21 n21 15 ne N 45 průměrný 



22 n22 15 ne N 51 nadprůměrný 

23 n23 15 ne N 46 průměrný 
24 n24 15 ne N 38 podprůměrný 

25 n25 15 ne N 42 průměrný 

26 s1 15 fotbal s 50 nadprůměrný 
27 s2 15 fotbal s 40 průměrný 
28 s3 14 fotbal s 38 průměrný 
29 s4 15 fotbal s 45 průměrný 

30 s5 14 fotbal s 49 nadprůměrný 

31 s6 15 horolezectví s 49 nadprůměrný 

32 s? 15 fotbal s 39 průměrný 

33 s8 14 fotbal s 36 průměrný 

34 s9 15 fotbal s 39 průměrný 

35 s10 15 fotbal, florbal s 41 průměrný 

36 s11 15 stolní tenis s 46 průměrný 

37 s12 15 fotbal s 50 nadprůměrný 

38 s13 15 fotbal s 58 výrazně nadprůměrný 

39 s14 15 florbal s 39 průměrný 

40 s15 15 fotbal, florbal s 50 nadprůměrný 

41 s16 15 horolezectví s 50 nadprůměrný 

42 s17 15 fotbal s 50 nadprůměrný 

43 s18 15 fotbal s 54 nadprůměrný 

44 s19 15 florbal, posilování s 56 nadprůměrný 

45 s20 16 fotbal s 50 nadprůměrný 

46 s21 15 posilování s 59 výrazně nadprůměrný 

47 k1 15 karate KK 58 výrazně nadprůměrný 

48 k2 15 karate KK 48 nadprůměrný 

49 k3 15 karate KK 46 průměrný 

50 k4 15 karate KK 45 průměrný 

51 kS 14 karate KK 52 nadprůměrný 

52 k6 14 karate KK 53 nadprůměrný 

53 k? 14 karate KK 43 průměrný 

54 kB 15 karate KK 57 výrazně nadprůměrný 

55 k9 15 karate KK 47 průměrný 

56 k10 14 karate KK 51 nadprůměrný 

57 k11 14 karate KK 49 nadprůměrný 

TEST T 4 - běh po dobu 12 minut 

p.č. ozn. věk sport skupina T4 
1 n1 15 ne N 2690 průměrný 

2 n2 15 ne N 1850 výrazně podprůměrný 

3 n3 14 ne N 1730 výrazně podprůměrný 

4 n4 15 ne N 1490 výrazně podprůměrný 

5 n5 15 ne N 1070 výrazně podprůměrný 

6 n6 14 ne N 1570 výrazně podprůměrný 

7 n7 15 ne N 2580 průměrný 

8 nB 14 ne N 1440 výrazně podprůměrný 

9 n9 15 ne N 1410 výrazně podprůměrný 

10 n10 15 ne N 1490 výrazně podprůměrný 

11 n11 15 ne N 2950 nadprůměrný 

12 n12 15 ne N 1490 výrazně podprůměrný 

13 n13 15 ne N 1660 výrazně podprůměrný 



14 n14 15 ne N 1330 výrazně podprůměrný 

15 n15 15 ne N 1330 výrazně podprůměrný 

16 n16 15 ne N 2540 průměrný 

17 n17 15 ne N 2600 průměrný 

18 n18 15 ne N 2280 podprůměrný 

19 n19 15 ne N 1250 výrazně podprůměrný 

20 n20 15 ne N 2850 nadprůměrný 

21 n21 15 ne N 1400 výrazně podprůměrný 

22 n22 15 ne N 2150 podprůměrný 

23 n23 15 ne N 2100 podprůměrný 

24 n24 15 ne N 1250 výrazně podprůměrný 

25 n25 15 ne N 2330 průměrný 

26 s1 15 fÓtbal s 2150 podprůměrný 

27 s2 15 fotbal s 1570 výrazně podprůměrný 

28 s3 14 fotbal s 2130 podprůměrný 

29 s4 15 fotbal s 1660 výrazně podprůměrný 

30 s5 14 fotbal s 2290 průměrný 

31 s6 15 horolezectví s 1850 výrazně podprůměrný 

32 s7 15 fotbal s 1810 výrazně podprůměrný 

33 s8 14 fotbal s 1680 výrazně podprůměrný 

34 s9 15 fotbal s 1950 podprůměrný 

35 s10 15 fotbal, florbal s 2690 průměrný 

36 s11 15 stolní tenis s 1580 výrazně podprůměrný 

37 s12 15 fotbal s 2310 podprůměrný 

38 s13 15 fotbal s 2410 průměrný 

39 s14 15 florbal s 1730 výrazně podprůměrný 

40 s15 15 fotbal, florbal s 1320 výrazně podprůměrný 

41 s16 15 horolezectví s 1690 výrazně podprůměrný 

42 s17 15 fotbal s 1250 výrazně podprůměrný 

43 s18 15 fotbal s 1250 výrazně podprůměrný 

44 s19 15 florbal, posilování s 2220 podprůměrný 

45 s20 16 fotbal s 2680 průměrný 

46 s21 15 posilování s 2430 průměrný 

47 k1 15 karate KK 3120 výrazně nadprůměrný 

48 k2 15 karate KK 2990 nadprůměrný 

49 k3 15 karate KK 2640 průměrný 

50 k4 15 karate KK 2560 průměrný 

51 k5 14 karate KK 2710 nadprůměrný 

52 k6 14 karate KK 2360 průměrný 

53 k7 14 karate KK 2540 průměrný 

54 k8 15 karate KK 2980 nadprůměrný 

55 k9 15 karate KK 2890 nadprůměrný 

56 k10 14 karate KK 3040 výrazně nadprůměrný 

57 k11 14 karate KK 2310 průměrný 

TEST K1 ·skok do hloubky na cíl 

p.č. ozn. věk sport skupina K1 
1 n1 15 ne N 1,5 výrazně nadprůměrný 

2 n2 15 ne N 5,5 podprůměrný 

3 n3 14 ne N 10,5 výrazně podprůměrný 

4 n4 15 ne N 5 podprůměrný 

5 n5 15 ne N 2,5 nadprůměrný 



6 n6 14 ne N 5 podprůměrný 

7 n7 15 ne N 4 průměrný 

8 n8 14 ne N 5 podprůměrný 

9 n9 15 ne N o výrazně nadprůměrný 

10 n10 15 ne N 3,5 průměrný 

11 n11 15 ne N 0,5 výrazně nadprůměrný 

12 n12 15 ne N 5,5 podprůměrný 

13 n13 15 ne N 3,5 průměrný 

14 n14 15 ne N 2,5 nadprůměrný 

15 n15 15 ne N 3 průměrný 

16 n16 15 ne N 4 průměrný 

17 n17 15 ne N 6,~ podprůměrný 

18 n18 15 ne N 6 podprůměrný 

19 n19 15 ne N 11,5 výrazně podprůměrný 

20 n20 15 ne N 5,5 podprůměrný 

21 n21 15 ne N 5,5 podprůměrný 

22 n22 15 ne N 1,5 nadprůměrný 

23 n23 15 ne N 2 nadprůměrný 

24 n24 15 ne N 4 průměrný 

25 n25 15 ne N 3,5 průměrný 

26 s1 15 fotbal s 3,5 průměrný 

27 s2 15 fotbal s 2,5 nadprůměrný 

28 s3 14 fotbal s 6 podprůměrný 

29 s4 15 fotbal s 3,5 průměrný 

30 s5 14 fotbal s 2 nadprůměrný 

31 s6 15 horolezectví s 4 podprůměrný 

32 s7 15 fotbal s 7 výrazně podprůměrný 

33 s8 14 fotbal s 5 podprůměrný 

34 s9 15 fotbal s 6 podprůměrný 

35 s10 15 fotbal, florbal s 7 výrazně podprůměrný 

36 s11 15 stolní tenis s 2,5 nadprůměrný 

37 s12 15 fotbal s 6,5 podprůměrný 

38 s13 15 fotbal s 2,5 nadprůměrný 

39 s14 15 florbal s 1,5 nadprůměrný 

40 s15 15 fotbal, florbal s 1,5 nadprůměrný 

41 s16 15 horolezectví s 4,5 průměrný 

42 s17 15 fotbal s 4,5 průměrný 

43 s18 15 fotbal s 5 podprůměrný 

44 s19 15 florbal, posilování s 4 průměrný 

45 s20 16 fotbal s 5 podprůměrný 

46 s21 15 posilování s 3 průměrný 

47 k1 15 karate KK 2 nadprůměrný 

48 k2 15 karate KK 4,5 průměrný 

49 k3 15 karate KK 1,5 nadprůměrný 

50 k4 15 karate KK 5,5 podprůměrný 

51 k5 14 karate KK 3,5 průměrný 

52 k6 14 karate KK 1,5 nadprůměrný 

53 k7 14 karate KK 1,5 nadprůměrný 

54 k8 15 karate KK 1 nadprůměrný 

55 k9 15 karate KK 0,5 výrazně nadprůměrný 

56 k10 14 karate KK 1,5 nadprůměrný 

57 k11 14 karate KK 3,5 průměrný 



TEST K2 - běh k očíslovaným medicinbalům 

p.č. ozn. věk sport skupina K2 
1 n1 15 ne N 8,7 nadprůměrný 

2 n2 15 ne N 12,5 výrazně podprůměrný 

3 n3 14 ne N 11,3 podprůměrný 

4 n4 15 ne N 11,5 výrazně podprůměrný 

5 n5 15 ne N 10,8 podprůměrný 

6 n6 14 ne N 9,7 průměrný 

7 n7 15 ne N 9,5 průměrný 

8 n8 14 ne N 10,6 podprůměrný 

9 n9 15 ne N 10,9 podprůměrný 

10 n10 15 ne N 13,5 výrazně podprůměrný 

11 n11 15 ne N 10,5 podprůměrný 

12 n12 15 ne N 14,0 výrazně podprůměrný 

13 n13 15 ne N 15,3 výrazně podprůměrný 

14 n14 15 ne N 9,6 průměrný 

15 n15 15 ne N 9,7 průměrný 

16 n16 15 ne N 8,0 nadprůměrný 

17 n17 15 ne N 10,4 podprůměrný 

18 n18 15 ne N 13,3 výrazně podprůměrný 

19 n19 15 ne N 14,0 výrazně podprůměrný 

20 n20 15 ne N 13,8 výrazně podprůměrný 

21 n21 15 ne N 11,6 výrazně podprůměrný 

22 n22 15 ne N 13,9 výrazně podprůměrný 

23 n23 15 ne N 12,1 výrazně podprůměrný 

24 n24 15 ne N 12,6 výrazně podprůměrný 

25 n25 15 ne N 13,0 v~razně pod~růměrný 

26 s1 15 fotbal s 9,0 průměrný 

27 s2 15 fotbal s 9,6 průměrný 

28 53 14 fotbal s 10,0 průměrný 

29 s4 15 fotbal s 10,5 podprůměrný 

30 s5 14 fotbal s 9,2 průměrný 

31 s6 15 horolezectví s 8,8 nadprůměrný 

32 s7 15 fotbal s 9,5 průměrný 

33 s8 14 fotbal s 15,3 výrazně podprůměrný 

34 s9 15 fotbal s 9,6 průměrný 

35 s10 15 fotbal, florbal s 9,2 průměrný 

36 s11 15 stolní tenis s 10,1 průměrný 

37 s12 15 fotbal s 16,7 výrazně podprůměrný 

38 s13 15 fotbal s 10,1 průměrný 

39 s14 15 florbal s 11,5 výrazně podprůměrný 

40 s15 15 fotbal, florbal s 9,3 průměrný 

41 s16 15 horolezectví s 10,9 podprůměrný 

42 s17 15 fotbal s 9,5 průměrný 

43 s18 15 fotbal s 10,1 podprůměrný 

44 s19 15 florbal, posilování s 11 '1 podprůměrný 

45 s20 16 fotbal s 9,5 průměrný 

46 s21 15 posilování s 15,0 výrazně ~odprůměrný 

47 k1 15 karate KK 8,7 nadprůměrný 

48 k2 15 karate KK 10,6 podprůměrný 

49 k3 15 karate KK 10,1 průměrný 

50 k4 15 karate KK 10,5 podprůměrný 

51 k5 14 karate KK 9,5 průměrný 



52 k6 14 karate KK 9,4 průměrný 

53 k7 14 karate KK 9,7 průměrný 

54 k8 15 karate KK 10,4 podprůměrný 

55 k9 15 karate KK 10,5 podprůměrný 

56 k10 14 karate KK 9,3 průměrný 

57 k11 14 karate KK 8,5 nadprůměrný 

TEST K3 ~ komplexní reakce na akustický signál 

p.č. ozn. věk sport skupina K3 

1 n1 15 ne N 102 průměrný 

2 n2 15 ne N 117 průměrný 

3 n3 14 ne N 113 průměrný 

4 n4 15 ne N 118 průměrný 

5 n5 15 ne N 210 výrazně podprůměrný 

6 n6 14 ne N 197 výrazně podprůměrný 

7 n7 15 ne N 115 průměrný 

8 n8 14 ne N 130 podprůměrný 

9 n9 15 ne N 142 podprůměrný 

10 n10 15 ne N 110 průměrný 

11 n11 15 ne N 104 průměrný 

12 n12 15 ne N 137 podprůměrný 

13 n13 15 ne N 128 podprůměrný 

14 n14 15 ne N 124 podprůměrný 

15 n15 15 ne N 103 průměrný 

16 n16 15 ne N 119 průměrný 

17 n17 15 ne N 100 nadprůměrný 

18 n18 15 ne N 117 průměrný 

19 n19 15 ne N 141 podprůměrný 

20 n20 15 ne N 130 podprůměrný 

21 n21 15 ne N 98 nadprůměrný 

22 n22 15 ne N 91 nadprůměrný 

23 n23 15 ne N 86 nadprůměrný 

24 n24 15 ne N 115 průměrný 

25 n25 15 ne N 121 erůměrn~ 

26 s1 15 fotbal s 92 nadprůměrný 

27 s2 15 fotbal s 98 nadprůměrný 

28 s3 14 fotbal s 118 průměrný 

29 s4 15 fotbal s 212 výrazně podprůměrný 

30 s5 14 fotbal s 165 výrazně podprůměrný 

31 s6 15 horolezectví s 143 výrazně podprůměrný 

32 s7 15 fotbal s 102 průměrný 

33 s8 14 fotbal s 160 výrazně podprůměrný 
• 

34 s9 15 fotbal s 100 nadprůměrný 

35 s10 15 fotbal, florbal s 110 průměrný 

36 s11 15 stolní tenis s 130 podprůměrný 

37 s12 15 fotbal s 100 nadprůměrný 

38 s13 15 fotbal s 77 výrazně nadprůměrný 

39 s14 15 florbal s 115 průměrný 

40 s15 15 fotbal, florbal s 103 průměrný 

41 s16 15 horolezectví s 83 nadprůměrný 

42 s17 15 fotbal s 112 průměrný 

43 s18 15 fotbal s 102 průměrný 



44 s19 15 florbal, posilování s 81 nadprůměrný 

45 s20 16 fotbal s 100 nadprůměrný 

46 s21 15 posilování s 124 podprůměrný 

47 k1 15 karate KK 94 nadprůměrný 

48 k2 15 karate KK 106 průměrný 

49 k3 15 karate KK 118 průměrný 

50 k4 15 karate KK 103 průměrný 

51 k5 14 karate KK 93 nadprůměrný 

52 k6 14 karate KK 112 průměrný 

53 k7 14 karate KK 92 nadprůměrný 

54 kB 15 karate KK 88 nadprůměrný 

55 k9 15 karate KK 104 průměrný 

56 k10 14 karate KK 86 nadprůměrný 

57 k11 14 karate KK 103 průměrný 

TEST K4 - obraty na lavičce 

p.č. ozn. věk sport skupina K4 
1 n1 15 ne N 13,0 výrazně podprůměrný 

2 n2 15 ne N 10,0 průměrný 

3 n3 14 ne N 9,3 průměrný 

4 n4 15 ne N 17,3 výrazně podprůměrný 

5 n5 15 ne N 8,0 průměrný 

6 n6 14 ne N 14,6 výrazně podprůměrný 

7 n7 15 ne N 18,2 výrazně podprůměrný 

8 n8 14 ne N 13,6 výrazně podprůměrný 

9 n9 15 ne N 13,1 výrazně podprůměrný 

10 n10 15 ne N 19,0 výrazně podprůměrný 

11 n11 15 ne N 6,2 nadprůměrný 

12 n12 15 ne N 10,8 podprůměrný 

13 n13 15 ne N 11,7 podprůměrný 

14 n14 15 ne N 14,4 výrazně podprůměrný 

15 n15 15 ne N 15,2 výrazně podprůměrný 

16 n16 15 ne N 14,2 výrazně podprůměrný 

17 n17 15 ne N 8,2 průměrný 

18 n18 15 ne N 12,4 podprůměrný 

19 n19 15 ne N 16,1 výrazně podprůměrný 

20 n20 15 ne N 17,7 výrazně podprůměrný 

21 n21 15 ne N 16,6 výrazně podprůměrný 

22 n22 15 ne N 16,2 výrazně podprůměrný 

23 n23 15 ne N 21,4 výrazně podprůměrný 

24 n24 15 ne N 17,6 výrazně podprůměrný 

25 n25 15 ne N 15,7 v~razně pod~růměrný 

26 s1 15 fotbal s 16,4 výrazně podprůměrný 

27 s2 15 fotbal s 9,5 průměrný 

28 s3 14 fotbal s 4,5 výrazně nadprůměrný 

29 s4 15 fotbal s 11,7 podprůměrný 

30 s5 14 fotbal s 12,6 výrazně podprůměrný 

31 s6 15 horolezectví s 11 ,O podprůměrný 

32 s7 15 fotbal s 25,0 výrazně podprůměrný 

33 s8 14 fotbal s 15,5 výrazně podprůměrný 

34 s9 15 fotbal s 11,2 podprůměrný 

35 s10 15 fotbal, florbal s 11 '1 podprůměrný 



-
36 s11 15 stolní tenis s 13,3 výrazně podprůměrný 
37 s12 15 fotbal s 11,6 podprůměrný 
38 s13 15 fotbal s 9,5 průměrný 
39 s14 15 fl orba I s 8,8 průměrný 
40 s15 15 fotbal, florbal s 8,0 průměrný 
41 s16 15 horolezectví s 10,9 podprůměrný 
42 s17 15 fotbal s 11,4 podprůměrný 
43 s18 15 fotbal s 14,6 výrazně podprůměrný 
44 s19 15 florbal, posilování s 13,2 výrazně podprůměrný 
45 s20 16 fotbal s 18,4 výrazně podprůměrný 

46 s21 15 posilování s 12,4 výrazně podprůměrný 

47 k1 15 karate KK 9,6. průměrný 

48 k2 15 karate KK 11,8 podprůměrný 

49 k3 15 karate KK 12,9 výrazně podprůměrný 

50 k4 15 karate KK 11,9 podprůměrný 

51 k5 14 karate KK 10,2 podprůměrný 

52 k6 14 karate KK 9,5 průměrný 

53 k? 14 karate KK 9,8 průměrný 

54 kB 15 ·karate KK 14,5 výrazně podprůměrný 

55 k9 15 karate KK 11,3 podprůměrný 

56 k10 14 karate KK 9,7 průměrný 

57 k11 14 karate KK 7,8 . průměrný 

TEST KS .. sprint podle stanoveného rytmu 

p.č. ozn. věk sport skupina KS 
1 n1 15 ne N 1 ,O průměrný 

2 n2 15 ne N 0,6 nadprůměrný 

3 n3 14 ne N 1,2 průměrný 

4 n4 15 ne N 1,7 průměrný 

5 n5 15 ne N 0,6 nadprůměrný 

6 n6 14 ne N 1 11 průměrný 

7 n7 15 ne N 0,2 výrazně nadprůměrný 

8 n8 14 ne N 0,8 nadprůměrný 

9 n9 15 ne N 1 ,O průměrný 

10 n10 15 ne N 0,8 nadprůměrný 

11 n11 15 ne N 1,3 průměrný 

12 n12 15 ne N 1 ,O průměrný 

13 n13 15 ne N 1,2 průměrný 

14 n14 15 ne N 0,1 výrazně nadprůměrný 

15 n15 15 ne N 1,5 podprůměrný 

16 n16 15 ne N 1,2 průměrný 

17 n17 15 ne N 0,9 nadprůměrný 

18 n18 15 ne N 1,2 průměrný 

19 n19 15 ne N 1 ,O průměrný 

20 n20 15 ne N 0,5 nadprůměrný 

21 n21 15 ne N 0,7 nadprůměrný 

22 n22 15 ne N 0,9 nadprůměrný 

23 n23 15 ne N 0,7 nadprůměrný 

24 n24 15 ne N 1,3 průměrný 

25 n25 15 ne N 0,9 nadprůměrn~ 

26 s1 15 fotbal s 1 11 průměrný 

27 s2 15 fotbal s 1,1 průměrný 



28 s3 14 fotbal s 1,3 průměrný 

29 s4 15 fotbal s 0,5 nadprůměrný 

30 s5 14 fotbal s 0,6 nadprůměrný 

31 s6 15 horolezectví s 0,8 nadprůměrný 

32 s? 15 fotbal s 1 ,O průměrný 

33 s8 14 fotbal s 0,7 nadprůměrný 

34 s9 15 fotbal s 0,6 nadprůměrný 

35 s10 15 fotbal, florbal s 1,0 průměrný 

36 s11 15 stolní tenis s 0,4 výrazně nadprůměrný 

37 s12 15 fotbal s O, 1 výrazně nadprůměrný 

38 s13 15 fotbal s 0,9 nadprůměrný 

39 s14 15 florbal s 0,4 výrazně nadprůměrný 

40 s15 15 fotbal , florbal s 1 ,O průměrný 

41 s16 15 horolezectví s 0,8 nadprůměrný 

42 s17 15 fotbal s 0,4 výrazně nadprůměrný 

43 s18 15 fotbal s 0,4 výrazně nadprůměrný 

44 s19 15 florbal, posilování s 1 ,O průměrný 

45 s20 16 fotbal s 0,5 nadprůměrný 

46 s21 15 posilování s 0,6 nadprůměrný 

47 k1 15 karate KK 0,3 výrazně nadprůměrný 

48 k2 15 karate KK 0,5 nadprůměrný 

49 k3 15 karate KK 0,7 nadprůměrný 

50 k4 15 karate KK 0,8 nadprůměrný 

51 k5 14 karate KK 0,6 nadprůměrný 

52 k6 14 karate KK 0,5 nadprůměrný 

53 k? 14 karate KK 0,6 nadprůměrný 

54 k8 15 karate KK 0,6 nadprůměrný 

55 k9 15 karate KK 0,7 nadprůměrný 

56 k10 14 karate KK 0,4 výrazně nadprůměrný 

57 k11 14 karate KK 0,9 nadprůměrný 

................ ______________________ ~, 


