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Abstrakt 

N ázev práce: 

Sledování tělesné zdatnosti žáků základních škol v Karlovarském kraji 

Cíl práce: 

Ověřit výkonnost žáků vybraných základních škol v Karlovarském kraji. 

Metoda: 

Výzkum byl proveden metodou testování, kdy byla použita testová baterie UNIFITTEST 
6- 60. Byli testovárů žáci několika základních škol v Karlovarském kraji ve věku 12 - 14let. 

Výsledky: 

Z testů vyplynulo, že tělesná zdatnost současné mládeže není příliš uspokojivá. Převážná část 
dětí dosáhla v testech pouze průměrných výkonu oproti normám. Největší rezervy byly zjiště
ny u testu vytrvalostního (12 min. běh), kde se výsledky přibližovaly spíše hodnotám pod
průměrným. Získané výsledky by mohly být použity při následných testováních 
v následujících letech pro stejnou věkovou skupinu. 

Klíčová slova: 

tělesná zdatnost, výkonnost, testování, UNIFITTEST 

Monitoring of bodily efficiency basic school student in Karlovy Vary region. 
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1. Úvod 

Od počátku vývoje člověka patřil pohyb k přirozenému projevu, nejprve byl však spjatý pře

vážně se zajišťováním potravy. S rozvojem civilizace, techniky a naší pohodlností však tohoto 
přirozeného pohybu člověka radikálně ubývá. Vede ke stále se rozšiřujícímu objemu tzv. civi
lizačních chorob zejména kardiovaskulárních (srdečně cévních) onemocnění. Kompenzací a 

náhradou přirozeného a nutného pohybu člověka se musí stát pohyb vědomě cílený, který do
káže alespoň částečnou měrou přispět ke zlepšení tohoto stavu. 

Civilizační vymoženosti a současný způsob konzumního života mají neblahý vliv na zdatnost 
člověka a jeho zdraví. Nejvíce jsou v tomto směru ohroženy děti. 

Všechny děti nemají motorické předpoklady stát se úspěšnými sportovci. N aštěstí vysoká 
úroveň sportovně specifických pohybových dovedností není nezbytným předpokladem pro 

prožití šťastného a zdravého života. Naproti tomu dosažení a udržení určité zdravotní úrovně 
tělesné zdatnosti je důležitou součástí zdravého životm'ho stylu. Potenciál pro dosažení této 
kondiční úrovně mají v podstatě všechny děti. Dostatečná úroveň základních komponent 
zdravotně orientované zdatnosti jim poskytuje dostatek vitality, vytrvalosti, síly a kloubního 
rozsahu ke splnění denních činností a k aktivnímu prožití volného času. 

Proč tedy netráví většina děti pubescentního věku čas kvalitněji? Myslim si, že v dnešní době 
lze využívat volný čas takovými prostředky, o kterých se našim prarodičům a rodičům ani ne
zdálo. Mám na mysli všelijaké zájmové útvary, např. výuku cizích jazyků, možnost skautová
ní či navštěvování jiného oddílu, sporty, tance nebo třeba umění .... Proč tedy děti i mladiství 
dávají přednost obrazovce, popř. ulicím, před kreativními zálibami? Proč se nevěnují svým 
reálným přátelům, ale tráví raději hodiny na chatu s virtuálními tvářemi? Všímám si, že větši
na dětí stále častěji uvádí jako svůj hlavní koníček počítač ... 

Počítačové generaci zoufale schází pohyb. 

Z dlouhodobých klinických studií je známo, že pravidelný sport u dětí snižuje nemoc~ost, 

udržuje tělesnou hmotnost v normě a má pozitivní dopad na psychiku dítěte. (Bunc, 19~ ... 

Zdatné děti lépe prospívají ve škole, mají lepší přístup k životu a zdravější životní styl i v do
spělosti. 

Děti musí dobře prospívat nejen fyzicky, ale také psychicky, a zároveň by jim·měl pohyb při
nášet pocit uspokojení. 

Zdravotní stav dětské populace ovlivňuje především zevní prostředí, ve kterém žijeme, a ži

votní styl. Daleko menší podíl má vlastní zdravotní péče a asi jedním procentem se na zdra
votním stavu obyvatelstva podílí dědičné vlivy. 

Těžko lze počítat s tím, že když budeme pouze pasivně odpočívat, naučí se naše dítě trávit 

svůj volný čas jinak. 

Pro zdravý vývoj je nezbytné podporovat fyzickou aktivitu dětí nejenom jako způsob výdeje 
energie a tréninku, ale i jako způsob trávení volného času. Adekvátní využití volného času 
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brání rozvoji nežádoucích aktivit školáků a dospívajících. Společné aktivity podporují 1 

soudržnost rodiny. (Dovalil, 2002) 

Je zřejmé, že sport je vřazen do sféry volného času a je chápán i jako vhodná forma zábavy. 
Důležitá je i psychicky relaxační funkce sportu a to zejména při jeho aktivním pozorování 
v přírodním prostředí. Sport je také vysoce hodnocen z hlediska posilování organismu i pocitu 
osobního sebevědomí. Největší význam sportování je přičítán pozitivním zdravotním důsled
kům a naplnění. Oceňujeme důraz na zdokonalování nejen tělesné, ale i psychické kondice. 
K vrcholům nepatří pouze vítězství a výkon, ale zejména radost z pohybu, posílení zdraví a 

psychické odolnosti. (Suchomel, 2006) l 
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2. Problém kondice a tělesné výchovy na školách 

2.1 Problémy pohybové aktivity 11-lSletých dětí 

Tělovýchovný proces má svým obsahem, metodami a formami práce odpovídat možnos
tem a potřebám každého dítěte. 

Švejcar rozdělil děti do tří skupin podle potřeby pohybové činnosti na normokinetecké, hypo
kinetické a hyperkinetické. Hypokinetické dítě - velice často obézní - se většinou pohybo
vým činnostem vyhýbá, ačkoli je potřebuje. Hyperkinetické dítě je v neustálém pohybu a 
v tělesné výchově, pokud není přizpůsobena jeho potřebám, zlobí a je neukázněné. Nejpočet
nější skupinou jsou děti normokinetické, které vděčně přijímají jakoukoli pohybovou aktivitu. 
Je proto nezbytné děti v průběhu vyučovacího procesu diferencovat. 

V současné době se stále více omezuje přirozená pohybová aktivita v důsledku civilizačních 
změn nejen u dospělých, ale i u dětí. Pokusím se shrnout negativní jevy, které z nedostatku 
pohybu vyplývají: 

dochází k vnitřním změnám v dětském organismu, mění se poměr nejen v činnosti vnitřních 
orgánů, ale i ve stavbě těla. Důsledkem je i obezita, vytrácejí se důležité podněty ovlivňující 
vývoj orgánů - srdečně oběhového, a zejména pohybového systému. Mění se rychlost a směr 
ukládání vápníku v kostech, který významně ovlivňuje růst kostí do délky a podílí se přímo i 
na pevnosti kostí (nedochází k funkčnímu utváření architektoniky), chybějí potřebné podněty 
pro nervosvalovou koordinaci, také v buňce dochází k negativním projevům. Při jejím nedo
statečném dráždění nedochází k diferenciaci některých intermediálních svalových vláken. Dů
sledkem je snížená schopnost svalu při běžném zatížení, chybějí potřebné podněty 

v psychické oblasti, celkové projevy dítěte jsou zřetelně ovlivněny. Organismus se hůře při
způsobuje "stresovým situacím", které jsou pro ostatní přizpůsobené jedince zcela přirozené. 
Zvyšuje se riziko nebezpečí úrazů. 

Opakem nedostatku pohybu je jeho přebytek. Dospělí ho nazývají obyčejně přetížením nebo 
přetrénováním, působí-li nepoměr delší dobu. U zdravého dítěte se s tímto stavem prakticky 
nesetkáváme. Přesáhne-li pohybová aktivita kapacitu dětského organismu, přestane mít dítě o 
ni zájem. Nezájem o cvičení, nepozomost či roztěkanost nejsou vždy vinou dítěte. Negativní 
vztah může ovlivnit sám učitel, který nepřistupuje ke každé vyučovací hodině s promyšleným 
a cílevědomým výběrem učiva, jež odpovídá potřebám a možnostem dětského organismu. 
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2. 2 Vývojové zvláštnosti staršího školního věku a sport 

Starší školní věk je vymezen obdobím od 12-ti let do ukončení školní docházky. Toto období 
spadá do věkového období dospívání, které je v našich podmínkách vymezeno věkem mezi 
ll-ti a 15-ti lety. Období se nazývá také puberta nebo pubescence, rozlišuje se období prepu
bescence (11-13 let) a vlastní pubescence (13-15 let). Někteří autoři (Rychetský, Fialová, 
2002) rozlišují nejen mladší a starší školní věk, ale ještě střední školní věk, který spadá do 
popisovaného období (10) 11-14 (15) let. 

Dospívání jako životní etapa nastupuje u dívek dříve než u chlapců. Je to celkově nejbouřli
vější doba ve vývoji jedince v biopsychosociální sféře. Charakteristickým projevem je akcele
race růstu- v důsledku nástupu pubescence u dívek je jejich tělesná výška v rozmezí ll-ti až 
13-ti lety vyšší než u chlapců (pubertální spurt), za tímto prahem je průběh růstových změn 
v tělesné výšce spíše negativně akcelerující. Růstové změny se projevují v organismu nerov
noměrně, končetiny rostou rychleji než trup a růst do výšky je intenzivnější než do šířky. Po 
13. roce se růst do výšky zpomaluje, v 16letechjiž některé dívky mohou dosahovat definitiv-

ní výšky. (Dovalil, 2002) 

Nástupem menarche u dívek začne převažovat spíše růst do šířky. Ve vývoji hmotnosti je 
trend obdobný jako u výškových přírůstků, ale méně zřetelný. Nerovnoměrné a rychlé růstové 
změny mohou v tomto období způsobovat diskoordinační projevy. Platí to zejména pro jedin
ce s omezenou pohybovou aktivitou, ale obecně lze říci, že adaptace na změny těla není dosta
tečná a vznikají problémy s regulací svalového úsilí i kinestetickým vnímáním polohových 
změn. Konkrétně se to může projevit ve zhoršení v provedení dříve osvojených pohybových 
dovedností. Není jistě 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 objevit v-ůbec. Dochází ke změnám ve fyziologických procesech
hlavně hormonální činnosti štítné žlázy, hypofýzy, nadledvinek, včetně pohlavních orgánů 
v souvislosti se sexuálním zráním a reprodukcí. 

Psychický vývoj jedince se nachází v klíčové fázi. Intelektová stránka v tomto období Je 
charakterizována rozvojem abstraktm'ho myšlení a paměti. Zvyšuje se rychlost učení a snižuje 
se počet potřebných opakování. Emocionální a sociální sféra, kam lze zařadit vztahy s rodiči, 
učiteli, trenéry, sourozenci a vrstevníky, je nevyrovnanou etapou vývoje jedince s mnoha 
zvraty. (Průcha, 1995) Emoční labilita pubescentů způsobuje výkyvy aktivační úrovně a 
ovlivňuje motorickou docilitu ve smyslu osvojování nových pohybových dovedností. 
(Rychetský, Fialová, 2002) 

V tomto věku se mění nejen utváření těla, vnitřní prostředí a pohybové vybavení, ale také po
třeba pohybu. Zvyšuje se svalová síla, ale stejným tempem se nezvyšuje šlachová a vazivová 
pevnost, ani se neurychluje kostní zrání. Aby nedošlo k patologické adaptaci, musí zátěž re
spektovat biologické předpoklady. V tomto věku je velmi vysoká potřeba pohybu a střídání 
činností. Převažuje zde zájem o některé pohybové činnosti, které byly v předchozích obdo
bích tlumeny např. silová cvičení a soutěživé aktivity. Děti preferují aktivní odpočinek před 
pasivním. Je proto třeba vzbuzovat u nich zájem o sport. 
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2. 3 Nejdůležitější zdravotní zřetele vyučovací hodiny 

Její skladba je dána osnovami, didaktickými principy a organizací práce ve vztahu k žákům i 
ke každému jednotlivci. Závažnou úlohu má rozcvičení, které postupně připravuje žáka na 
větší zatížení v další části vyučovací hodiny. Zásadně nemůže chybět tam, kde jsou žáci delší 
dobu v klidu nebo v chladnu. Zdůrazňujeme, že důkladné rozcvičení má komplexní funkci, 
působí na organismus jako celek i na jeho jednotlivé části, uvolňuje klidový stav v kloubech, 
ve svalech, je prevencí proti úrazům. 

Pohybový systém je často zdrojem obtíží široké populace. Přestože zajišťuje většinu lidských 
činností, často se na něj zapomíná. Mnoho škod vzniká v důsledku neznalosti věkových záko
nitostí a pohybových možností v určitých věkových obdobích. U dětí do 15 let by měla 
v pohybové aktivitě převažovat cvičení všeobecně rozvíjejícího charakteru. Měli bychom po
ukázat na škodlivost zařazování nevhodných silových cvičení, která neodpovídají danému 
stupni vývoje. Proto zásadně nedoporučujeme do ukončení růstu statická silová cvičení, např. 
vzpírání za účelem vzepření maximální zátěže. Při posilovacích cvičeních nejčastěji využívá
me horizontální polohy, která snižuje gravitační působení na páteř. Zcela zvláštní postavení 

páteře jako orgánu a její vývojový průběh nás nutí ještě k další připomínce. (Belšan, 1980) 

Ta vyplývá ze složení páteře, a ze jména z její statiky a dynamiky. Promítá se na ní každý po
hyb, a to nejen silový. Zvláště negativně se projevují otřesy, které jsou způsobeny zejména 
tvrdými, nepružnými doskoky. Proto je třeba převážně u dětí uvážlivě volit způsoby doskoků 
a to zejména na tvrdé podložce. Zvláště nebezpečné jsou doskoky nekoordinované Dochází 
k nim při některých sportovních hrách, basketbalu, házené, volejbalu. Při jejich zařazování do 
vyučovací hodiny musíme počítat s těmito nekoordinovanými dopady a vhodně je kompenzo
vat zařazováním jiných činností. 

Uvedené zásady se dosud týkaly zcela zdravých dětí. Ve školní tělesné výchově však často 
pracujeme i s dětmi zdravotně oslabenými, zařazenými do III. Zdravotní skupiny. I pro ně je 
pohyb nezbytnou potřebou. Musí však odpovídat jejich zdravotnímu stavu, stupni postižení, 
biologickému vývoji a věku. Každý učitel, ale i lékař si musí uvědomit, že absolutní zákaz 
pohybové aktivity může být vysloven jen tehdy, kdy je nezbytně nutný. Neopodstatněné 
osvobození od tělesné výchovy lékařem je stejně nebezpečné jako nesprávně zvolená nebo 
povolená pohybová aktivita. 

Osvobodit žáka z tělesné výchovy může pouze lékař! 

Velice závažnou otázkou je zařazování dětí do tělesné výchovy po prodělané nemoci. Učite
lům jednoznačně doporučuji, aby dítě po jakékoliv nemoci zařadili do cvičení jen se souhla
sem zákonných zástupců. Některé choroby, které učitel pokládá za banální, mohou značně 
zkomplikovat zdravotní stav v době, kdy nejsou zcela vyléčeny, zatížíme-li organismus vel
kou tělesnou zátěží. 
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2.4 Školní tělesná výchova jako didaktický proces 

Didaktický proces nelze zjednodušovat na jednosměrné předávání informací. Úlohu učitele ve 

vyučovací hodině nadále nelze chápat jako vykonávání vyučování, ale naopak dynamické vy
tváření všestranných podmínek pro objevení, rozvíjení a uplatňování schopností a zájmů kaž
dého žáka. Vytváření předpokladů pro splnění cilů nového pojetí tělesné výchovy znamená 

spojovat jeho zavádění s výchovou a vzděláváním učitelů proti řemeslné praxi, charakterizo

vané "realizováním učebních osnov" bez přihlížení k možnostem, potřebám a zájmům žáků. 

Plnění úkolů a cilů tělesné výchovy na základní škole spojujeme s úkolem intenzifikace di
daktického procesu, který formulujeme do těchto základních úkolů: 

• aktivizovat poznávací činnost žáků při osvojování pohybových činností, konstruktivně 
motivovat i méně nadané žáky, 

• odstranit převládající pasivní recepci žáků v didaktickém procesu, 

• uplatňovat především samostatnou práci žáků, 

• diferencovat a individualizovat učení žáků, 

• výchovně uplatňovat vnitřní uspokojení z činnosti i u méně nadaných žáků při formo
vání jejich kladných postojů k pohybové činnosti a k motorickému učení. 

Z uvedených úkolů vyplývá, že tělovýchovný proces pokládáme nejenom za formu výchovně 
vzdělávací práce, ale i za komplex interakcí, složitých procesů mezi učitelem a žákem, ve kte

rém se prolíná a vzájemně podmiňuje tělesné a pohybové zdokonalování žáků a jejich charak
terových vlastností. 

Je proto žádoucí prosazovat do didaktického procesu takové způsoby práce učitele, které bu

dou charakterizovány vytyčením dilčích cilů s ohledem na psychomotorické zvláštnosti jed
notlivců homogenních skupin žáků s pedagogickým řešením základní otázky: Čeho chci za
danou činností, konkrétním úkolem dosáhnout? Tento progresivní způsob práce označujeme 
za didaktickou činnost, ve které zdůrazňujeme záměrnost učitelovy činnosti před zahájením a 
v průběhu didaktického procesu, Není možné tvrdit, že mnozí učitelé takový způsob práce 
nepoužívají. Rozdíl je v tom, že se převážně orientují jen na učivo, konkrétní činnosti vyplý
vající z osnov, a nikoliv na potřeby, zájmy a psychomotorické zvláštnosti žáka, jak to zdůraz

ňuje současná pedagogická teorie. (Belšan, 1980) 
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3. Teoretická východiska 

3.1 Historie testování v ČR 

První zmínky o testování jsou u nás z roku 1923, kdy bratři Roubalové provedli testování 
středoškolské mládeže. Otestovali přibližně 277 18letých středoškoláků. U této skupiny byla 
měřena tělesná výška a tělesná hmotnost. U této kategorie testovali tyto ukazatele: 

• běhna 100m 

• skok daleký z místa 

• skok vysoký z rozběhu 

• skok daleký z rozběhu 

• shyby 

Od roku 1951 jsou v České republice pravidelně sledovány sekulární trendy somatických pa
rametrů na základě výsledků celostátních antropologických výzkumů (CA V), které se konají 
pravidelně po deseti letech. Porovnání jejich výsledků z let 1951 až 2001 ukázalo zřejmý se
kulární trend v tělesné výšce a v tělesné hmotnosti (u dívek pouze do věku 15 let) u naší po
pulace. Průměrná tělesná výška českých mužů v mladší dospělosti se zvětšila za posledních 
100 let asi o 10 cm a stejně starých českých žen asi o 7 cm. 

Z hlediska zaměření práce je důležitá problematika sekulárního trendu komponent tělesné 
zdatnosti u dětí školního věku. Zkoumání sekulárního trendu jako základm'ho dlouhodobého 
vývojového směru motorické výkonnosti a tělesné zdatnosti s sebou přináší řadu praktických 
obtíží: použití odlišných testů v různých zemích, obtížné použití výsledků výzkumů realizo
vaných za jiným účelem, variabilita testovacího prostředí, různé přístupy k vymezení věko
vých kategorií a možné změny motivace testovaných osob. V případě porovnávání různých 
studií sekulárního trendu tělesné zdatnosti je navíc problematické jejich stáří (rok ukončení), 
různá délka zachyceného období a rozdílná metodika komparace. Z těchto důvodů je nutná 
obezřetná interpretace výsledků získaných v porovnávacích studiích. 

Řada odborníků se v poslední době věnovala otázce, zda tělesná zdatnost dětí v posledních 
desetiletích klesá či stoupá. V odborné i populární literatuře celkově převládá názor, že těles
ná zdatnost dětí stále klesá a současně úroveň somatických parametrů stále stoupá (negativně 
u tělesné hmotnosti a podkožního tuku). 

Na rozdíl od sekulárních trendů somatických parametrů sledovaných na základě výsledků 
CAV již od roku 1951 je možné sekulární změny motorických ukazatelů našich dětí pouze 
odhadovat na základě porovnávání výsledků několika reprezentativních šetření. Při porovná
vání dvou našich reprezentativních šetření z roku 1966 a z roku 1987 je zřejmé, že ve sledo
vaném období došlo u našich chlapců i dívek školního věku působením sekulárního trendu 
k nárůstu tělesné výšky i hmotnosti. Při porovnávání motorických testů, které byly součástí 
obou výzkumů, jsou významně vyšší průměrné výkony v testech skok daleký z místa a hod 
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míčem 2 kg na dálku (u chlapců ve věku 12 až 14 let a u dívek ve věku 8 až 18 let). V testu 
běh na 50 m nenastal podstatnější nárůst, ale ani pokles průměrné výkonnosti. 

Ojedinělá srovnání předválečných a poválečných populací vedou k domněnce, že sportovní 
výkonnost vyjádřená např. délkou či výškou atletických skoků či délkou hodů vzrostla. Vý
konnost v elementárních pohybových činnostech, jako je krátký běh nebo skok daleký 
z místa, zůstává přibližně stejná. Tuto domněnku potvrzuje srovnáni výsledků Pávka 
s výsledky měření středoškolských studentů, které již v r. 1923 provedli Roubalové. Za třia
čtyřicet let se výrazně zvýšila tělesná výška i hmotnost, zlepšily se i oba atletické skoky. 
V běhu na 100 m a skoku z místa jsou však přírůstky průměrných výkonů nepatmé, průměrný 
počet shybů je zřetelně nižší. 

Porovnáním výsledků uvedených studií s vlastními daty 7-18leté jihomoravské mládeže do
spěli Pavlík a Klárová ke konstatování, že soubory současných chlapců jsou svými výkony ve 
většině motorických testů rychlostních a silových schopností srovnatelné s výkonností soubo
rů v 60. a 80. letech. U současných dívek byly zaznamenány nižší výkony v běžecké rychlosti 
a explozivně-silové schopnosti dolních končetin. Za alannující považují autoři významný po
kles vytrvalostní výkonnosti současných dětí školního věku. 

Kopecký porovnával motorickou výkonnost olomouckých 11-15letých chlapců naměřenou 
v roce 2002 s referenčními standardy vycházejícími z výsledků transverzálního výzkumu 
v České republice v roce 1987. Současná úroveň motorické výkonnosti vyjádřená 
v absolutních hodnotách byla ve srovnání s výkony chlapců před 15 lety v zásadě srovnatelná 
v rychlostních schopnostech, explozivně silových schopnostech dolních i horních končetin a 
ve vytrvalostně silových schopnostech horních končetin. V případě relativního vyjádření vý
sledných hodnot na 1 cm tělesné výšky a na 1 kg tělesné hmotnosti vykazovaly výsledky 
chlapců z roku 2002 stagnaci v rychlostních schopnostech a ve vytrvalostně silových schop
nostech horních končetin. Relativní výkonnost v explozivní síle horních a dolních končetin 
vykazovala u současných chlapců pokles oproti údajům před 15 lety. 

V dalších našich výzkumech Bunc na základě porovnání naměřených vytrvalostních výsled
ků přepočtených na rychlost běhu s údaji ze 70. let konstatuje prakticky nezměněnou výkon
nost u chlapců a sníženou výkonnost u děvčat. Tu autoři vysvětlují vztahem k nižšímu objemu 
absolvovaných pohybových aktivit. V souladu s tím Hřivnová konstatuje na základě porov
náni výsledků svého výzkumu 7-18letých olomouckých dívek s podobným výzkumem z roku 
1988 výrazné zhoršení funkční zdatnosti kardiovaskulárru'ho systému za posledních 15 let a to 
hlavně od věkové kategorie 12letých dívek výše. Ke stejným výsledkům dospěli na Slovensku 
Bartík a Adamčák na základě výsledků od 1459 dětí ze 4. tříd základních škol. Autoři upo
zornili na významně nižší hodnoty aerobní vytrvalosti u testovaných prepubescentních dětí 
v roce 2002 oproti hodnotám populačního šetření z roku 1990. 

Přehled a shrnutí výzkumů sekulárních změn v tělesném rozvoji a motorické výkonnosti pub
likovali na Slovensku Glesk a u nás Měkota a Cuberek. Na základě shromážděných údajů 
formulovali hypotézu, že sekulární trend motorické výkonnosti mládeže v osmdesátých letech 
minulého století změnil svůj směr z převážně pozitivního či nulového na nulový či negativní. 
Tato změna je velmi dobře patrná na příkladu výše uvedených tendencí v sekulárním trendu 
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indikátorů explozivně silové schopnosti. U nich byl u nás i v Polsku zaznamenán pozitivní 
trend vzrůstající výkonnosti chlapců a dívek přibližně do konce 80. let minulého století (v 
USA do poloviny 60. let 20. století), od té doby je u chlapců trend nulový a u dívek trend ne

gativní. Je zajímavé, že ke stejnému závěru dospěli na asijském kontinentu na základě sledo
vání sekulárního trendu u 12-17letých dětí a mládeže v letech 1964 až 1997, přičemž za bod 
zvratu vývojového trendu v Japonsku označil rok 1985. Příčiny neuspokojivého současného 
motorického vývoje je možné hledat v multifaktoriálně působících společensko

ekonomických změnách, ve změně struktury rodiny a v pasivním způsobu trávení volného ča
su s klesajícím objemem pohybové aktivity (Suchomel, 2006). 

3.2 Příklady baterií motorických testů použitých v minulosti v ČR 

3 .2.1 Test základní tělesné výkonnosti pro stupující vysokých škol 

V roce 1965 bylo otestováno 19 972 osob, studentů a studentek, nově přijatých do I. ročníku 
československých vysokých škol. Baterie testů obsahuje: 

• opakované shyby nadhmatem na doskočné hrazdě (muži). 

• opakované shyby ze svisu ležmo nadhmatem na hrazdě upevněné ve výši 100 cm (že-
ny) 

• skok daleký z místa odrazem snožmo (muži i ženy). Platí nejdelší ze tří pokusů. 

• běh na 1500 m u mužů a 500 m u žen na atletické dráze. 

Dále se měřila tělesná výška a tělesná hmotnost. 

Bylo odvozeno 8 typů norem (norma celostátní, norma pro technické směry studia, norma 
pro univerzitní směry atd.). 

Test lze použít na vysokých školách, ve sportovních oddílech a všude tam, kde v tělesné vý

chově pracujeme se stejnou věkovou skupinou jako na vysokých školách. Normy umožňují 
srovnávat jednotlivce s vysokoškolskou populací. 
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3.2.2 Test obecné tělesné výkonnosti československé mládeže 

Testem bylo v roce 1966 změřeno 63 140 žáků (31 775 chlapců a 31 365 dívek) českosloven

ských škol ve věku sedmi až devatenácti roků. Měření se provádělo na reprezentativním výbě
ru. Baterie testů tohoto měření obsahuje: 

• běh na 50 m z vysokého startu (bez treter). Měří se s přesností na 0,1 s (hoši i dívky ve 
věku 7 až 19let). 

• skok daleký z místa odrazem snožmo (hoši a dívky ve věku 7 až 19let). 

• předklony a vzpřimy s otočením trupu podle Fleishmana (hoši a dívky 7 až 19let). 

• hod plným míčem 2 kg těžkým obouruč ze stoje rozkročného čelného horním oblou
kem do dálky (hoši a dívky ve věku 7 až 19 let). 

• vytrvalý běh na dráze nebo na rovné cestě (bez treter) v těchto kategoriích: 

• běh na 300m pro chlapce 10 až 13leté a pro dívky 10 až 15leté, běh na 500 m pro 
chlapce 14 až 15leté a pro dívky od 16 let, běh na 1000 m pro chlapce od 16 let. Čas se 
měří s přesností na celé sekundy. 

• opakované shyby ze svisu nadhmatem na doskočné hrazdě (hoši od 12let). 

Dále se zjišťovala tělocvičná výkonnost těmito testy: 

• sprint z nízkého startu na 60 m (hoši 12 až 15letí a dívky 12 až 19leté) a na 1 00 m (ho
šiod16let) 

• skok vysoký z rozběhu, laťka se zvyšuje podle výkonnosti žáků. Na každé výšce jsou 
tři pokusy. Měří se v centimetrech. 

• skok daleký z rozběhu. Jsou povoleny tři pokusy 

• hod míčkem 150 gramů a granátem 350 g na dálku horním obloukem jednoruč. Míč
kem hází 7 až 13letí, granátem 14letí a starší. Hodnotí se nejdelší ze tří pokusů. Měří 
se s přesností na 0,5 m. 

• šplh 3 m na tyči (laně). Žák před startem uchopí tyč (lano) jednou rukou u značky ve 

výšce 1,5 m od země. Dosažený čas se změří v okamžiku, kdy cvičenec se dotkne ru
kou tyče nad značkou, která je ve výši 4,5 m od země. Měří se s přesností 0,1 s. Na tyči 
s přírazem šplhají 10 až 13letí, na laně s přírazem šplhají 14 až 15letí hoši a 14 až 
19leté dívky, na laně bez přírazu šplhají 16 až 19letí hoši. 

Kromě motorických testů se u každého žáka zaznamenává tělesná výška a hmotnost. 
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3 .2.3 Testování tělesné výkonnosti členů ČSTV 

Pro českou a slovenskou organizaci ČSTV byla navržena baterie testů, která se skládala 
z těchto položek: 

• opakované shyby ze svisu nadhmatem na doskočné hrazdě. Testuje se u mužů a u 
llletých a starších chlapců. 

• výdrž ve shybu na hrazdě nadhmatem, brada nad hrazdou. Hodnotí se čas v s. Testuje 
se u chlapců 6 až 7letých a u žen a dívek. 

• skok daleký z místa. Pro všechny kategorie. 

• člunkový běh 4x10 m. Na startovní povel vybíhá cvičenec k metě vzdálené 10m. Metu 
oběhne bez dotyku a vrací se tak, aby proběhnutá dráha tvořila kolem mety osmičku. 
Při druhém okruhu se testovaný dotkne mety jednou rukou a bez obíhání se vrací po 
nejkratší dráze ke startu, kde je zároveň cíl. Hodnotí se čas s přesností na 0,1 s. Povinné 
jsou dva pokusy, oba se zaznamenávají. Mezi pokusy se doporučuje odpočinek nejmé
ně 5 minut. 

• hloubka předklonu. N a zvýšené podložce se dotknou prsty ve vzpažení upevněného 
měřidla co nejníže. Hodnotí se s přesností na 0,5 cm. Nulová hodnota je na úrovni pod
ložky, na níž cvičenec stojí. Centimetry nad touto úrovní se označí znaménkem minus, 
centimetry pod touto úrovní znaménkem plus. 

• opakovaný leh sed při mírně pokrčených dolních končetinách, které spolucvičenec při
držuje u země. Při sedu a předklonu se trup vždy otočí tak, aby se pravý loket paží skr
čených v týl dotkl levého kolena. Po přechodu do lehu totéž na opačnou stranu. Hodno
tí se počet sedů za 2 minuty. 

Kromě motorických testů se měří tělesná výška a hmotnost cvičence. 

Byli testováni cvičenci mužského i ženského pohlaví v těchto věkových kategoriích: 6 až 7 
let, l l až 12, 17 až 18, 19 až 30, 31 až 45, 46 až 60let. 

3.3 ŠVP - role TV v současné škole 

3.3 .1 Změny v základním vzdělávání 

Změny týkající se předškolního, základního, středm'ho vyššího odborného vzdělávání se 
v České republice začaly připravovat již před počátkem tohoto století. N ávrhy na tyto změny 
vycházely z porovnání situace v našem vzdělávání se situací ve vyspělých zemích světa a Ev
ropy. Souhrnně pak byly pojmenovány a schváleny v roce 2001 jako vzdělávací záměry pro 
následujících 5 až 1 O let. Změna výuky podle nových vzdělávacích programů na všech mateř
ských školách, základních školách a na nižším stupni osmiletých gymnázií nastala od září 
2007. 
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Základním podnětem pro změny byla efektivita vzdělávání. Efektivní vzdělávání pak zname-
ná takové vzdělávání, jehož výsledky jsou co nejlépe a co nejdéle využitelné v osobním živo-
tě i v zaměstnání a také u co největšího počtu obyvatel. Dnešním trendem ve vyspělých ze
mích je průběžné celoživotní vzdělávání. Hovoří se o "učící se společnosti". Aby co nejvíce 
lidí dosahovalo co nejvyššího vzdělání a vzdělávalo se i v dospělosti, musí se umět učit, mít 
chuť se učit a pochopitelně mít příležitost se učit. Proto dnes hledáme takové způsoby vzdělá

vání, které zpřístupňují vzdělávání všem žákům, nejen těm, kterým "učení jde". (Hučínová, 2007) 

Stále větší a významnější úlohu sehrává i motivující hodnocení, které sleduje osobní pokrok 
každého žáka. Žák, který je oceňován za to, co umí, který zažívá radost z nestresujícího hod
nocení, má jasnou představu o tom, čeho dosáhl a jak, má také šanci, že se mu bude učení líbit 
i v dalších etapách života. V éře informační exploze je spíše nutné umět si informace najít, 
zhodnotit a použít prodaný úkol či situaci, než je uchovávat v paměti. Proto se dává školám 
větší samostatnost pro vytváření konečného modelu vzdělávání. Stát už nevytváří učební os
novy, které by každá škola mechanicky převzala. Vymezuje pouze rámec vzdělávání- rám
cový vzdělávací program, v němž jsou uvedeny závazné cíle a předpokládané výsledky vzdě
lávání, doporučené učivo, rámcový učební plán, pravidla pro práci se žáky se zdravotními a 
sociálními problémy i se žáky mimořádně nadanými, pravidla pro sestavování školního vzdě
lávacího programu apod. 

Každá škola si podle výše uvedených propozic a možností vytváří svůj vlastní školní vzdělá
vací program, kde vymezuje své vzdělávací záměry, sestavuje konečný učební plán, vypraco
vává učební osnovy pro jednotlivé předměty, stanovuje pravidla pro hodnocení žáků a sebe
hodnocení školy- vše ve shodě s potřebami žáků, podmínkami školy, kvalitu pedagogického 
sboru. Školní vzdělávací program se skládá z několika oblastí, ve kterých jsou zařazeny jed
notlivé vyučovací předměty. Oblasti jsou následující: 

• Jazyk a jazyková komunikace 

• Matematika a její aplikace 

• Informační a komunikační technologie 

• Člověk aj eho svět 

• Člověk a společnost 

• Člověk a příroda 

• Umění a kultura 

• Člověk a zdraví 

• Člověk a svět práce 

Nás z těchto oblastí bude samozřejmě nejvíce zajímat oblast "člověk a zdraví", kam spadá 
školní tělesná výchova. 
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3.3.2 Vzdělávací oblast - člověk a zdraví 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno 
a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně preventivní chování, kvalita me
zilidských vztahů, kvalita životního prostředí, bezpečí člověka atd. Protože je zdraví základ
ním předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní výkonnost, stává se 
poznávání a praktické ovlivňování rozvoje a ochrany zdraví jednou z priorit základního vzdě
lávání. 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví (poznatky, 
činnosti, způsoby chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a aplikovat ve svém 
životě. Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje především k tomu, aby žáci poznávali 
sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdravotní prevence i hloubku problémů 
spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci se seznamují s různým nebezpečím, 
které ohrožuje zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby 
chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, a získávali potřebnou míru 
odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Jde tedy z velké části o poznávání zásadních 
životních hodnot, o postupné utváření postojů k nim a o aktivní jednání v souladu s nimi. Na
plnění těchto záměrů je v základním vzdělávání nutné postavit na účinné motivaci a na čin
nostech a situacích posilujících zájem žáků o problematiku zdraví. 

Při realizaci této vzdělávací oblasti je třeba klást důraz především na praktické dovednosti 
a jejich aplikace v modelových situacích i v každodenním životě školy. Proto je velmi důleži
té, aby celý život školy byl ve shodě s tím, co se žáci o zdraví učí a co z pohledu zdraví potře
bují. Zpočátku musí být vzdělávání silně ovlivněno kladným osobním při1dadem učitele, jeho 
všestrannou pomocí a celkovou příznivou atmosférou ve škole. Později přistupuje důraz i na 
větší samostatnost a odpovědnost žáků v jednání, rozhodování a činnostech souvisejících se 
zdravím. Takto chápané vzdělávání je základem pro vytváření aktivních přístupů žáků k roz
voji i ochraně zdraví. 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem žáků ve 
vzdělávacích oborech Výchova ke zdraví a Tělesná výchova, do níž je zahrnuta i zdravotní tě
lesná výchova. Vzdělávací obsah oblasti Člověk a zdraví prolíná do ostatních vzdělávacích 
oblastí, které jej obohacují nebo využívají (aplikují), a do života školy. 

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti 
s preventivní ochranou jeho zdraví. Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví v propojení 
všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a být za ně odpovědný. Svým vzdělávacím 
obsahem bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Žáci si 
upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí do
vednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každoden
ních i mimořádných situacích. Rozšiřují a prohlubují si poznatky o rodině, škole 
a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku i vztazích mezi lidmi a učí se tak dívat se na 
vlastní činnosti z hlediska zdravotních potřeb a životních perspektiv dospívajícího jedince a 
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rozhodovat se ve prospěch zdraví. Vzhledem k individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví je 
vzdělávací obor Výchova ke zdraví velmi úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní a 
sociální výchova. 

Vzdělávací obor Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků 

v problematice zdraví směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zá
jmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdat
nost, duševní a sociální pohodu. Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové čin
nosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž smyslem je schopnost samostatně ohodnotit 
úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních 
pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil a 
kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života. Předpokladem pro osvo
jování pohybových dovedností je v základním vzdělávání žákův prožitek z pohybu a z komu
nikace při pohybu, dobře zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje. 

Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, 
které předpokládá diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků. Neméně důležité je odhalo
vání zdravotních oslabení žáků a jejich korekce v běžných i specifických formách pohybové
ho učení- v povinné tělesné výchově, případně ve zdravotní tělesné výchově. Proto se nedíl
nou součástí tělesné výchovy stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, která jsou 
podle potřeby preventivně využívána v hodinách tělesné výchovy pro všechny žáky nebo jsou 
zadávána žákům se zdravotním oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich 
oslabení. 

Škola má současně povinnost nabízet veškerý obsah Zdravotní tělesné výchovy žákům III. 
(příp. ll.) zdravotní skupiny v samostatných vyučovacích hodinách (jako adekvátní náhradu 
povinné tělesné výchovy nebo jako rozšíření pohybové nabídky v dalším vyučovacím před
mětu dotovaném z disponibilní časové dotace). Tato nabídka vychází ze situace v moderní 
společnosti, která v mnohém život usnadňuje, ale paradoxně tím vyvolává už v dětském věku 
četná zdravotní oslabení, která je nutné napravovat a korigovat {z nedostatku intenzivru'ho 
a vhodně zaměřeného pohybu, z dlouhodobého setrvávání ve statických polohách, 
z nadměrného příjmu potravy v nevhodné skladbě, z nekvalitního ovzduší, z četných streso
vých situací, nepříznivých sociálních vztahů atd.). Základní vzdělávání tak reaguje na po
znatky lékařů, že zdravotních oslabení v celé populací přibývá a zdravotně oslabené dítě po
třebuje větší množství spontánních i cíleně zaměřených pohybových aktivit než dítě zdravé. 
Účast ve zdravotní tělesné výchově vede žáky k poznání charakteru jejich zdravotru'ho osla
bení i míry a rozsahu omezení některých činností. Současně předkládá konkrétní způsoby 
ovlivňování zdravotních oslabení {speciální cvičení, všestranně zaměřené pohybové činnosti, 
relaxační techniky, plavání atd.) a jejich zařazování do denního režimu žáků. 
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Cflové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žá
ků tím, že vede žáky k: 

• poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty 

• pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímá
ní radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a at
mosférou příznivých vztahů 

• poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života 
na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě 
prostředí 

• získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, 
i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje 

• využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, 
k upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví 
v každé životní situaci i k poznávání a využívání míst souvisejících s preventivní 
ochranou zdraví 

• propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými a morál
ními postoji, s volním úsilím atd. 

• chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného 
předpokladu pro výběr partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti atd. 

• aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně pro
spěšných činností ve škole i v obci 
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4. Cíle a úkoly práce 

4.1 Cíl práce 

Cílem této práce je ověřit výkonnost žáků základních škol ve věku 12, 13 a 14 let 
v Karlovarském kraji porovnat jednotlivá měření mezi sebou a hlavně porovnat výsledky 
s normami pro danou věkovou kategorii. 

4.2 Úkoly práce 

Vybrat testy 

Vybrat žáky 

Provést testování 

Zpracovat výsledky 

4.3 Hypotézy 

1. předpokládáme, že dívky budou mít horší výsledky v testech než chlapci 

2. předpokládáme, že fotbalové třídy budou dosahovat lepších výsledků než ostatní 
chlapci v témže věku 

3. předpokládáme, že věkově mladší žáci, budou mít horší výkonnost než jejich starší 
spolužáci 

5. Metodologie výzkumu 

5.1 Sledovaný soubor 

Testování se zúčastnilo celkem 358 žáků ze 4 základních škol, z toho 2 byly školy městské, 1 
maloměstská a 1 se specializací na fotbal. Testovaní žáci byli ze tří různých měst a to 
z Chodova, Nového Sedla a Sokolova. 

První školou, která se zúčastnila testování je základní škola Chodov, Školní 697, okres Soko
lov. Je to městská škola pavilónového typu, založená v roce 1962. Je úplnou základní školou, 
která poskytuje základní vzdělání cca 350 dětem ve věku od šesti do patnácti let. Kapacita 
školy dle zřizovací listiny je 650 žáků. Součástí školy je školní družina se dvěma odděleními. 
Škola je umístěna ve výhodné poloze pro děti z okolních sídlišť v dopravně málo exponova
ném místě prakticky uprostřed města. Docházka dětí do školy ze spádové oblasti netrvá déle 
než 5 min., s výjimkou několika žáků dojíždějících, případně z jiné spádové oblasti. 
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Charakteristika žáků a pedagogického sboru 

Spádový obvod školy zahrnuje především staré městské sídliště, ve kterém většinou žije oby
vatelstvo, které přišlo před lety za manuální prací na dolech, případně již jejich potomci. Ve 
škole jsou také děti s diagnostikovanými různými poruchami učení a všechny vyžadují ohle
duplnou péči. Škola se nechlubí žádnou profilací, chce být normální základní školou, která se 
dobře postará o každého žáka s přihlédnutím k jeho specifickým potřebám, a která 
v maximální možné míře zajistí co nejkvalitnější základní vzdělání, a to navíc v klidném a 
příjemném prostředí a přátelské atmosféře. Dobré vztahy mezi žákem a učitelem, učitelem a 
rodičem a spolupráce mezi učiteli je pro nás jednou z nejzákladnějších podmínek dobrého 
fungování celého školního vzdělávacího programu. Výrazným problémem posledních let je 
pravidelný odliv žáků, který je dán celkově nízkým přirozeným přírůstkem ve městě a také 
migrací obyvatelstva za prací mimo náš region .. Ve školním roce 2005/2006 je zapsáno ve 
škole 411 žáků, což je o 32 méně než v roce předchozím a tento pokles již trvá několik let. V 
roce 2007/08 už je počet žáků školy na čísle 350. 

Testů se zúčastnilo na této škole 6 tříd, dva 6. roč., dva 7. roč. a dva ročníky osmých tříd, cel
kem tedy 123 dětí viz. tabulka. 

n věk výška váha 

6. roč. dívky 21 12,36 159,19 48,51 

6. roč. chlapci 22 12,30 157,45 51,69 

7. roč. dívky 21 13,42 164,14 55,36 

7. roč. chlapci 18 13,39 159,5 55,94 

8. roč. dívky 22 14,38 171,36 63,94 

8. roč. chlapci 19 14,30 162,53 55,65 

Druhou školou, která se zúčastnila testování je základní škola v Komenského ul. 273, též 
z Chodova, okr. Sokolov. 

Charakteristika školy: škola byla otevřena jako první ve městě a to 3. září 1945. 

Škola se skládá ze dvou samostatných budov, zvlášť je budova 1. stupně a zvlášť budova 
2. stupně. 

Kapacita školy podle zřizovací listiny je 800 žáků. V současné době navštěvuje školu 570 žá
ků, z toho 320 žáků dochází na 1. stupeň a 250 žáků je stupni druhém. 

24 



Poloha a umístění školy, dopravní dostupnost pro žáky : 

• škola je vybudována v centru města a umístěna ve 3 budovách 

• samostatná budova 1.stupně je v ul. Dukelských hrdinů 338, je umístěna u největší kři
žovatky města na samém kruhovém objezdu. Tato poloha je nevhodná pro výuku svojí 

hlučností a prašností. 

• budova ŠD a ŠJ ve Smetanově ul.738 je v blízkosti hlavního chodovského tahu měs
tem, ale od silnice je oddělena pásem zeleně 

• hlavní budova je v ul. Komenského 273 a je relativně v klidovém místě 

• dopravní dostupnost školy je přes rozdělení do jednotlivých budov velmi dobrá i pro 

dojíždějící žáky. Hlavní autobusové nádraží je pouhých 5 minut vzdálené. Část žáků 
dojíždí na kole a škola má vybudované cyklo-parkoviště na školním dvoře, přes den 
uzavřeném. 

Sociální skladba žactva : 

• každý rok dojíždí z okolních obcí přibližně 1 O - 15 % žáků 

• sociální složení těchto žáků, stejně jako žáků z Chodova je ovlivněno tím, že většina 
rodičů patří do skupiny dělnických profesi. Značná část rodičů má jen základní vzdělá
ní a pouze malá skupina vykazuje středoškolské či vysokoškolské vzdělání. 

• z toho také vychází vztah rodičů a následně dětí ke školní práci, k vyučování, domácí 
přípravě, plnění domácích úkolů 

• značná část rodičů žije z podpory v době nezaměstnanosti 

• problémem omezujícím mimoškolní aktivity žáků - škola v přírodě, výlety, zahraniční 
i domácí vícedenní exkurze a v poslední době také finančně náročnější kulturní akce -
zde se část žáků neúčastní z finančních důvodů 
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Testů se na této škole zúčastnilo 113 dětí vždy po dvou třídách v ročníku. Testovaní žáci byli 
ze šestých, sedmých a osmých tříd, viz tab. 

n věk výška váha 

6. roč. dívky 22 12,34 158,64 49,37 

6. roč. chlapci 14 12,32 159,42 49,96 

7. roč. dívky 26 13,31 169,23 59,91 

7. roč. chlapci 15 13,27 166,66 51,51 

8. roč. dívky 19 14,38 170,79 59,58 

8. roč. chlapci 17 14,31 167,47 54,04 

Třetí školou, která se zúčastnila testů je základní škola z Nového Sedla. 

Charakteristika školy: 

Základní škola v Novém Sedle je škola úplná. 

Základní škola s kapacitou 450 žáků, 

Není to škola výběrová, nemá rozšířené povinné školní dotace jednotlivých předmětů 

Škola je spádovou pro okolní obce, takže se zde setkávají žáci různých etnických skupin, 
z různých kulturních a sociálních prostředí. 

Vybavení školy pro výuku tělesné výchovy není příliš dobré. Škola má pouze velice malou tě
locvičnu a venkovní výuka probíhá spíše v přírodě. V současné době se ale chystá výstavba 
venkovní multifunkční plochy, která hodiny TV jistě ještě zkvalitní. 

V současné době navštěvuje školu celkem 238 žáků, z toho 124 dochází na první stupeň. 

V Novém Sedle se zúčastnilo testování celkem 80 žáků ze šestých, sedmých a osmých tříd. 

n věk výška váha 

6. roč. dívky 18 12,26 161,33 54,78 

6. roč. chlapci 14 12,23 158,93 49,79 

7. roč. dívky ll 13,28 166,64 58,96 

7. roč. chlapci 7 13,32 161,14 48,11 

8. roč. dívky 16 14,29 170,38 60,01 

8. roč. chlapci 14 14,32 166,29 55,18 
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Poslední školou, kde testováni proběhlo, byla škola ze Sokolova, ul. Pionýrů. 

Charakteristika školy: 

V současné době patří mezi největší sokolovské školy, počet žáků se pohybuje mezi 620-
645. Ve školním roce 2007/2008 docházelo do školy 614 žáků, z toho 314 žáků je na druhém 
stupni. Pro svou polohu v blízkosti vlakového a autobusového nádraží je využívaná jako škola 
spádová, dojíždí do ní nejvíce dětí z přilehlých obcí. 

Vždy v jedné třídě šestého až devátého ročníku škola zvolila vzdělávací program Základní 
škola s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy. Třídy se ve sportovních aktivitách zaměřují 
na kopanou a odbíjenou. Mají rozšířenou výuku tělesné výchovy, v počtu 5 hodin týdně. 

Od 1. 1. 2000 je zřízena Městem Sokolov jako samostatný právní subjekt ve formě příspěv
kové organizace. Škola získala akreditaci pro další vzdělávání pedagogických pracovm'ků a 
statut informačního centra. 

Preferováni specifikace tělesné výchovy a výuky informatiky se stalo základem školního 
vzdělávacího programu- "Škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy a informatiky''. 

Z této školy byly testovány pouze třídy s rozšířenou výukou, zaměřenou na fotbal a to v počtu 
42 dětí. 

n věk výška váha 

6. roč. chlapci 13 12,2 160,77 49,05 

7. roč. chlapci 15 13,17 163,00 49,39 

8. roč. chlapci 14 14,19 170,86 58,96 
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5.2 Metody výzkumu 

Testování probíhalo za pomoci příručky pro hodnocení základní motorické výkonnosti a vy
braných charakteristik tělesné stavby mládeže a dospělých UNIFITIEST (6 -60). 

5.2.1 Motorická výkonnost a tělesná zdatnost a problematika jejího testování 

Optimální, spíše však vyšší úroveň motorické výkonnosti a fyzické zdatnosti je významnou 
hodnotou v životě člověka, neboť prokazatelně přispívá k jeho kvalitě. 

Podle autoritativních pramenů zdatnost 

a) umožňuje s náležitou vitalitou realizovat běžné každodenní aktivity 

b) redukuje zdravotní rizika spjatá s nedostatkem pohybu a cvičení 

c) je předpokladem účasti na fyzicky náročnějších aktivitách, které život člověka oboha
cují. 

Obecná motorická výkonnost a zdatnost je strukturovanou globální entitou, vztahující se jed
nak ke zdraví a jednak k výkonu. Komponentami, které tvoří její základ, jsou tzv. základní 
pohybové schopnosti. 

Ve zdravotním ohledu se za hlavní pilíře zdatnosti pokládá: "aerobní vytrvalost", svalová vy
trvalost a ve starším věku kloubní pohyblivost. 

Somaticky je zdatnost a výkonnost podmíněna tělesnými rozměry a složením těla, důležitý je 
podíl aktivní tělesné hmoty. Obezita zdatnost snižuje. 

5.2.2 Konstrukce UNIFITIESTU 

5 .2.2.1 Zásady pro výběr testů 

Základním východiskem pro výběr motorických testů bylo celkové zaměření a účel testové 
baterie. Je určena pro posouzení a monitorování úrovně základní motorické výkonnosti popu
lace školních dětí, mládeže a dospělých, ve věkovém rozmezí od 6 do 60 let. Jednotlivé testy 
slouží jako ukazatele k jednoduchému- terénnímu posouzení rozvoje tzv. základních či ele
mentárních pohybových schopností a kjejich normativnímu hodnocení s ohledem na určité 
populační skupiny. Jako teoretická východiska pro výběr testů a sestavení celé testové baterie 
posloužily obecně přijímané principy známé z teorie měření a testování spolu s teorií tzv. aso
ciativního měření schopností. V souladu s nimi a s ohledem na možnosti praktické realizace 
byly vymezeny následující požadavky pro výběr testů: 

Jednoduchým způsobem postihnout úroveň a profil motorické výkonnosti s ohledem na zá
kladní pohybové schopnosti převážně kondičního typu (rychlostní, silové, vytrvalostní a po
hyblivostní), a to se zřetelem na přirozené a nejčastěji užívané motorické projevy populace 
(rychlý běh, skok, překonávání odporu, pohyblivostní úkol a déletrvající lokomoce) a nízkou 
závislost na předchozí pohybové zkušenosti. 
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Vybrat testy odpovídající základním požadavkům standardizace a umožňující jak individuál
ní, tak i skupinové testování, případně průběžné a déletrvající sledování. 

Uplatnit zásady unifikace (společného a jednotného základu několika testů, které jsou shodné 
u všech populačních skupin a jsou zároveň součástí jiných testových baterií jak domácích, tak 
i zahraničních). 

Využít dosavadní zkušenosti s testováním motorické výkonnosti v jiných zemích a za základ 
vybrat testy, které se ve stejné nebo podobné formě objevují ve většině testových baterií. 

Brát v úvahu časové, materiální a personální možnosti při realizaci vlastního testování a re
spektovat požadavky na úspornost a praktickou použitelnost. 

5.2.2.2 Skladba testového profilu- testová baterie UNIFITTEST (6 - 60) 

Teoretická východiska spolu se zásadami pro výběr testů daly základ čtyřpoložkové hetero
genní testové baterii, kterou doplňují základní ukazatele tělesné stavby (tělesná výška, hmot
nost a množství podkožního tuku). 

Na rozdíl od podobných testových systémů užívaných u nás či v zahraničí existují zde některé 
odlišnosti, které považujeme za podnětné a progresivní. Lze je charakterizovat následovně: 

Pomocí společného testového základu bez ohledu na věk a pohlaví (testy skok daleký z místa, 
leh-sed některá z variant vytrvalostní lokomoce) postihujeme široké spektrum jedinců ve věku 
od 6 do 60 let, což dovoluje nejrůznější typy srovnání a analýzy výsledků a přináší cenné in
formace o tělesném a motorickém stavu populace. 

Různé alternativy pro hodnocení aerobní-dlouhodobé vytrvalostní schopnosti představují růz
né typy lokomoce (běh po dobu 12 minut, vytrvalostní člunkový běh, chůze na vzdálenost 2 
km), což dovoluje zohlednit podmínky testování, kondiční připravenost, případně věk testo
vaných jedinců. 

Výběrový test, který doplňuje společný základ tří testů o další, čtvrtou položku, charakterizuje 

typické motorické projevy daného věkového období: rozvoj rychlostních obratnostních 
schopností v periodě od 6 do 15 let (test člunkový běh 4xl0 m), progresivní rozvoj a potřebu 
silových schopností v období dospívání a dospělosti, tj. od 15 do 15/30 let (test opakované 
shyby pro muže a výdrž ve shybu pro ženy), a požadavek udržet jistý stupeň kloubní pohybli

vosti a ohebnosti ve věku nad 30 let(test hloubka předklonu). (Kovář, 1996) 

Pokud jde o charakteristiku navrhované testové baterie s ohledem na prostorové a materiální 
požadavky, většinu testů je možno provádět ve standardních podmínkách krytého prostoru 

(haly, tělocvičny), tudíž v průběhu celého roku. Celá testová baterie je závislá na počtu jedin
ců ve skupině a organizačním zajištění celé akce. Přehled vybraných motorických testů spolu 

s jejich stručnou charakteristikou a základními somatickými ukazateli uvádějí tabulky 1 a 2. 
Viz příloha 
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5.2.3 Popis a způsob provedeni motorických testů 

5.2.3.1 Skok daleký z místa odrazem snožmo 

Charakteristika 

Test dynamické, výbušně (explozivně) silové schopnosti dolních končetin. 

Zařízení 

Rovná, pevná plocha (žíněnka, plstěný nebo gwnový pás, doskočiště na hřišti), měřící pásmo 

Provedení 

Ze stoje mírně rozkročného těsně před odrazovou čarou (chodidla rovnoběžně, přibližně v šíři 
ramen) provede testovaná osoba (dále jen TO) podřep a předklon, zapaží a odrazem snožmo 
se současným švihem paži vpřed skočí co nejdále. Přípravné pohyby paži a trupu jsou dovo
leny, neni však povoleno poskočení před odrazem. Provádějí se tři pokusy. 

Hodnocení a záznam 

Hodnotí se délka skoku v centimetrech (cm), zaznamenává se nejlepší ze tři pokusů. Přesnost 
záznamu 1 cm. 

Pokyny a pravidla 

- pohybový úkol vysvětlíme a předvedeme 

- odraz se provádí z rovné, pevné a neklouzavé plochy, neni dovolena opora (např. o 
pevný okraj doskočiště) ani použití treter. Doskok je do pískoviště, na žíněnku nebo plstěný 
pás, které je třeba zajistit před posouvátúm. Je nutné dbát na to, aby odrazová i dopadová plo
cha byla zhruba na stejné úrovni 

-měří se vzdálenost od čáry odrazu k zadnímu okraji poslední stopy dopadu (týká se i dotyku 
podložky jinou části těla než chodidlem) 

5.2.3.2 Leh-sed opakovaně 

Charakteristika 

Test dynamické, vytrvalostně silové schopnosti břišního svalstva a bedrokyčlostehennich 
flexorů. 

Zařízení 

Plstěný pás, koberec nebo tuhá gymnastická žíněnka, stopky. 

Provedení 

TO zaujme základní polohu leh na zádech pokrčmo, paže skrčit vzpažmo zevnitř, ruce v týl, 
sepnout prsty, lokty se dotýkají podložky. Nohy jsou pokrčeny v kolenou v úhlu 90 stupňů, 
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chodidla od sebe ve vzdálenosti 20- 30 cm, u země je fixuje pomocník. Na povel provádí TO 

co nejrychleji opakovaně sed (oběma lokty se dotkne souhlasných kolen) a leh (záda a hr'bety 
rukou se dotknou podložky) s cílem dosáhnout max. počet cyklů za dobu 60 s. 

Hodnocení a záznam 

Hodnotí a zaznamenává se počet úplných a správně provedených cyklů (cviků) za dobu 1 mi

nuty (jeden cyklus= přechod z lehu do sedu a zpět do lehu). Pokud TO nevydrží cvičit celou 
jednu minutu, zaznamená se počet cviků za dobu, po kterou cvičit vydržela (přerušení cvičení 
je přípustné). 

Pokyny a pravidla 

Test se provádí jen jednou. Po výkladu a ukázce si TO vyzkouší správné provedení (v poma

lém tempu provede dva kompletní cviky). 

Po celou dobu cvičení je třeba dodržet úhel pokrčení v kolenou 90 stupňů, paty na podložce, 
ruce v týl, prsty sepnuté, v základní poloze hlava, prsty a lokty na podložce, v sedu dotek ko

len lokty (kontroluje pomocník). 

Není dovolení odrážení pomocí loktů, hrudní části páteře a zad od podložky. 

Pohyb je třeba provádět plynule a bez přestávek po celou dobu jedné minuty, pauza (jedna i 
více) v důsledku únavy je však možná. 

Skupinovým testováním ve dvojicích lze současně testovat několik osob, počet správně pro
vedených cviků počítá necvičící. Testujícímu se doporučuje hlásit průběžně čas po lSti 

sekundách. 

5.2.3.3 Běh po dobu 12 minut 

Charakteristika 

Test dlouhodobé běžecké vytrvalostní schopnosti. Má celostní a obecný charakter, 
z fyziologického hlediska indikuje především tzv. aerobní možnosti organismu. 

Zařízení 

Atletická dráha, startovní čísla, stopky, startovní pistole (píšťalka), měřící pásmo. 

Provedení 

Běží se po atletické dráze, startuje se z vysokého postoje, podle běžných atletických zvyklostí. 

Úkolem je uběhnout v požadované době co nejdelší dráhu. Běh lze střídat s chůzí (pokud TO 
není schopna běhu). 

Hodnocení a záznam 

Měří se délka uběhnuté dráhy (vzdálenosti) v metrech (m). Přesnost záznamu 10 m (tato 

vzdálenost se doměří v rámci označeného 50 metrového úseku). 
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Pokyny a pravidla 

Doporučuje se přidělit testovaným startovrú čísla a zaznamenávat u každého počet uběhnu
tých kol. 

Je třeba přesně změřit délku dráhy (jednoho kola) a vymezit na ní úseky po 50 metrech. 

Průběžně se hlásí čas běhu, po ukončení běhu zůstanou všichni testovaní na místech a vyčkají 
na změření vzdálenosti. 

S ohledem na fyzické nároky je žádoucí přibližně 2 hodiny před testem nejíst, neprovádět test 
po fyzicky náročné činnosti, v extrémních teplotních či jiných podmínkách či pokud se TO 
necítí dobře. 

Předpokladem pro provádění tohoto testu je dobrý zdravotní stav především s ohledem na 
oběhový a dýchací systém eventuální poruchy hybnosti dolních končetin. 

V případě, že se v průběhu testu objeví určité obtíže (závrať , bolest na prsou, silná únava, 
slabost, snížená smyslová kontrola nebo jakýkoliv jiný bolestivý nebo nezvyklý úkaz}, je žá
doucí test ihned přerušit. 

5.2.3.4 Člunkový běh 4 x 10m 

Charakteristika 

Test běžecké schopnosti se změnou směru, z části také obratnostních dispozic. 

Zařízení 

Rovný terén. Dvě mety vysoké nejvýše 20 cm umístěné ve vzdálenosti 1 O m od sebe - jsou 
součástí desetimetrové vzdálenosti. První meta je umístěna na startovní čáře dlouhé nejméně 
1m. Pásmo, stopky, pomůcka k vyznačení startovní čáry (křída, lajnovala). 

Provedení 

Testovaná osoba zaujme postavení těsně před startovrú čárou. Po povelech ,,Připravte se - po
zor- vpřed " vybíhá k metě vzdálené 1 O m. Tuto metu oběhne a vrací se k první metě, kterou 
oběhne ta, aby proběhnutá dráha mezi druhým a třetím úsekem tvořila osmičku. Na konci 
třetího úseku jež metu neobíhá, pouze se jí dotkne rukou a nejkratší cestou se vrací do cíle. 
Cílové mety se TO povinně opět dotkne rukou. 

Hodnocení a záznam 

Hodnotí se celkový čas čtyř přeběhů v sekundách (s) a zaznamenává se čas lepšího ze dvou 
pokusů. Stopky se zastavují, jakmile se TO dotkne rukou mety v cíli. Přesnost záznamu 0,1 s. 
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Pokyny a pravidla 

Každá TO si proběhne volně celou dráhu na zkoušku. 

Povinně se provádějí dva pokusy (zaznamenává se výsledek lepšího z nich). Odpočinek mezi 

pokusy musí být nejméně 5 min. 

Startuje se z polovysokého startu, tretry nejsou povoleny. 

Při provádění venku je podmínkou příznivé počasí (přiměřená teplota, nesmí být velký vítr) a 
rovný suchý terén. 

Pro jednoho běžce je třeba jednoho časoměřiče, zkušený časoměřič může měřit současně dva 
běžce na průběžných stopkách. 

5.2.4. Somatická měření 

Výčet somatických měření v naší tesové baterii odpovídá běžně užívanému standardu - hod
nocena je tělesná výška, tělesná hmotnost, množství podkožního tuku a následně index tělesné 
hmotnosti (Body Mass Index - BMI). 

Údaje o tělesné výšce a hmotnosti umožňují posoudit základní růstové a vývojové tendence 
organismu během ontogeneze. Navíc dovolují i individuální korekce při hodnocení výsledků 
v motorických testech, neboť je známo, že některé z nich jsou na tělesné výšce či hmotnosti 
závislé. Pozitivní závislost nacházíme např. mezi tělesnou výškou a výsledky v testech zamě
řených na skoky a vrhy. Negativní závislost zase např. u testu shyby a téměř u všech typů tes
tů obratnostního charakteru. 

Odvozené hodnoty BMI a množství podkožního tuku ukazují na složení těla. BMI informuje 
o tom, zda aktuální tělesná hmotnost odpovídá tělesné výšce nebo zda je nadměrná či snížená. 
Sám o sobě však BMI nedovoluje určit, zda zjištěná hmotnost je zatížena spíše aktivní slož
kou složení těla, nebo pasivní, tj. tukovou složkou. K tomuto upřesnění slouží údaje o množ
ství podkožního tuku. V našem případě využíváme měření tří kožních řas, ze získaných hod

not je určen součet, ze kterého usuzujeme na tukovou složku tělesného složení. 

5.2.4.1 Tělesná výška 

Zaflzení 

Měřítko na stěnu a trojúhelník 

Provedení a hodnocení 

Měřítko upevníme v odpovídající výšce na stěnu, která není opatřena podlahovou lištou. Mě
řená osoba stojí u stěny, které se dotýká patami, hýžděmi a lopatkami. Hlava je opět v rovno
vážné poloze. 

Odečítáme na měřítku pomocí trojúhelníku, který se odvěsnou lehce dotýká temene hlavy 
s přesností 0,5 cm. 
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5.2.4.2 Tělesná hmotnost 

Zařízení 

Osobní páková váha s přesností měření O, 1 kg. 

Provedení a hodnocení 

Doporučujeme se měřit v ranních či dopoledních hodinách v minimálním oděvu. Měříme 
s přesností O, 1 kg. 

5.2.4.3 Podkožní tuk 

Asi polovina celkového tuku v těle člověka (tukové tkáně) je uložena pod kůží. Na mnoha 
místech je možné kůži zřasit a takto nadzvednutou kožní řasu měřit. Samotná kůže nevykazu
je velké rozdíly v tloušťce, avšak tloušťka celé řasy může být podle velikosti vrstvy podkož
ního tuku na těle velmi rozdílná. 

Zařízení 

Kaliper (tloušťkoměr) harpendenského typu, tj. s konstantní silou přítlačných plošek, která 

byla stanovena mezinárodní dohodou na 1 O p na mm čtvereční při velikosti plošky nejméně 
40 mm čtverečních. Lze použít kovový kaliper typu SOMET nebo plastový typ SK. 

Provedení 

Palcem a ukazovákem pevně uchopíme kožní řasu v místě, kde má být její tlouš'tka měřena. 
Tahem se řasa oddělí od svalové vrstvy, která leží pod ní. Dotykové plošky tloušťkoměru 
umístíme k vrcholu ohybu kůže. Uvolníme prsty, kterými držíme měřidlo, tak začne působit 
tlak na kožní řasu. Vzdálenost měřících ploch kaliperu od prstů je prakticky asi 1 cm. Odečí
táme na stupnici měřidla 2 s od okamžiku, kdy tlak začne působit. Měříme na třech standard
ních místech (viz obr.). Měření každé kožní řasy provádíme 3x, nejvyšší a nejnižší hodnotu 
škrtáme a pro součet použijeme střední hodnotu. 

Hodnocení 

Naměřené hodnoty zapisujeme v mm s přesností 0,5 (event. 0,1 mm). Provedeme součet 3 

kožních řas. 
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1. Kožní řasa nad trojhlavým svalem pažním (tricepsem)- kožní řasu vytáhneme vzadu 
na volně visící pravé paži, podélně v poloviční vzdálenosti od ramene k lokti. 

2. Kožní řasa pod dolním úhlem lopatky- kožní řasu vytáhneme na zádech těsně pod 
dolním úhlem pravé lopatky 

3. Kožní řasa na pravém boku nad hřebenem kosti kyčelní - kožní řasu vytáhneme 1 cm 
nad předním hřebenem kyčelním a 2 cm směrem k pupku. 
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5.2.4.4 Index tělesné hmotnosti (BMI) 

Index tělesné hmotnosti (obvykle označován zkratkou BMI z angl. orig. "Body Mass 
Index") je doplňujícím ukazatelem, který odvozujeme z tělesné výšky a z tělesné 
hmotnosti. Je dán vztahem: 

BM/ = hmotnost (kg) 
těělesn výška 2 (m) 

5.3 Organizace výzkumu 

Testování probíhalo na každé škole v jiný den, ale somatická měření a motorické testy 
byly vždy ve stejném pořadí. 28. 5. 2007 byli testováni žáci ze Školní ulice, 31. 5. se tes
tovalo na základní škole Komenského, 4. 6. proběhly testy se školou z Nového Sedla a 
7 .6. byli testováni sokolovští žáci. 

Organizace "testovacího dne" byla vedena podle následujících bodů: 

Hned ráno v 8h byly děti seznámeny v tělocvičně s průběhem testování a převlékly se do 
sportovního oblečení. V první části testování proběhla somatická měření, která byla roz
dělena na tři stanoviště a každý žák prošel všemi testováními a to v pořadí: měření tělesné 
hmotnosti, měření tělesné výšky a měření tří kožních řas. U každého stanoviště byl jeden 
kvalifikovaný pedagogický pracovník a jeden zapisovatel z řad žáků 9. ročníku. Zápis byl 
prováděn do předem připravených archů. Žáci byli testování v pořadí podle ročníků, a to 
od nejmladších po nejstarší, nejprve chlapci, poté dívky. 

Po skončení somatických měření se žáci přesunuli na atletický stadion s tartanovým po
vrchem, kde proběhla praktická část testování. Žáci byli před testy řádně rozcvičeni. 
Všechny testy byly prováděny v jeden den a to v pořadí: 

• Skok daleký z místa 

• Leh-sed opakovaně 

• Člunkový běh 4x10 m 

• 12 min. vytrvalostní běh 

Popis jednotlivých testů viz kapitola 5.2.3 Popis a způsob provedení motorických testů. 

Podmínky pro testování byly všechny dny velice příznivé, bylo vždy kolem 23 stupňů a bez 
deště. 

Druhý den po testování jsem dopočítal kalendářní věk testovaných dětí, kdy se datum testo
vání a datum narození dítěte převedou podle tabulky viz příloha na desetinná čísla, odečtou 
od sebe a výsledkem je přesný kalendářní věk testovaného žáka. Posledním úkolem bylo do
počítat index tělesné hmotnosti viz kap. 5.2.4.4 Index tělesné hmotnosti (BMI). 
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d. rol:- cblapet 
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,11 I -~!il:P. I t~,;i'99.4:~ r~w37 173 ~-

'iS. I PavefP.; 112.tU994cl Ú,54. 14.5 36A 
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Zš· Cbodov, .ul Školní 

ti •. roč. - cblapc1 

'lnh't~. 

lL ·J-- ~ XaL .. Ii ' V;i~~ Vi6h&(q) ... ll8iJddL~ S:.:M(c:Di) S1L(~l 4xlO;i_a_(t) 12·· 
i. Michal S. 'Xl.1Q..l994 -12,603. 1:60 ·4:u 16.45 :w 15'1 ~3 .12,1 1.7:10. 

2.' MufinB; ·2.2.1519;5 1_l,315 160 :3:>;:8 t!tPs 1.8.6.' 143' 32 12,1 1110 

3, .. Midlalli.: -~'4:.12.1~4- .1~425 1.51 71,.5 '251,01 61,8 'i:S4. 

4. RiéhmiJ-. iSI-11 :(994 12,521. ~~ 26,3 1!4,86 14.-6 143: 2e 1~,9 2000 

5. VíU .. 30.3.1995 12J62 .155. 39,8 16;51 ns :t~S '42 11,6 ~2.20 

·(i, ' :M:arliniC 17J.~:19SI4 1~444 1-56 40,1 16,48' 21~ -170' .:n· . : . - 1:780 

1-. ·Jaktb--L, . .5,6.1~.5 U,SI18· J60 .4ti,2 18,0tli 21.6 JS18' 4Q- 11,1 2,310 
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:ZŠ CbQdov, utškolnt 

6. rol ~ 4iVky 

~- ·"·- . Dat.M&, . Kai.ftk Vjjha(an), VáM~ Bl'l;l . 

1.. i éliJiifeiB. 1$~.19.95. 12.28: .1'55 31.5 1:5.61 
2. Kliba:K. ' 22JOJ994 12..598 1;5()' .ru 23.33 
:3. IwtaM. 3,:USISI.S 1l.3tr · 163 .4j 182.5 
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v .· v . . 

ZS. C-hodov, ul Skolnt 

7~ roč-- cldap.ci 

č. Jme.:no Dat.Dar. IW.1rik Výlik:a(cm) Váha~ JIMI 
L. Josef'B. 6J1.1993 1-3,5.56 16.2' 515 19,62 
2. · Maltili B. 26.10]993 }3,5.37 ť72 60 20,3'1 

3. IvanB. . 9.9.199l . 1~.?15 167 63,8~- 22,38 
4. J.asefP. -1..12.1993 13~~ 154 33,~ :1~.14 
5. ~ukášH.- 20.2.1994 :13~~66. .156 74.5 )0.61 
6. :Micban, '13:1:1994 13,31 155 j:f 15,82 
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zš. Chodov, ul Školní 

7~ rol - div.ky 

:~tJ 

i!~ . J'mán. :nat..u;. ICabiik ' Vfllla(ea) Véláa(llc) BIU -~-~- Sdl(aa)' SIL(Iil*l· Ai:IO•(•) U DUD. 

1. Ob Ch. 30:4.1994 1lQ11 149 41;6 '18.74 2l.8 18.5 38 1~ ::2~40 

2. O.~llt.K. _.5'2:1:994= 'l:U01· t63_. ·u : 26.72 6$.2 .,s 44 ·n,2 23:=10 

3 .. Pavla. K.-. 11.91993 13.:11 157 'l8 31.7' 1Q.~ l-.S'.5 ' 

4' .. He!~Vika·.N. 3JQ;l$!93 13,65 .151 59.3 24.1.6 60~8 149 30 1,3,2 l 1720 

l. :KÍáiaŠ~ lS.9'.l993 -13.699· 160 :SlA 20.0S 3o 19:7 40 lQ,$1 l 2330 

6: PafD:ie·v. .2&:~-1994 12;91.5 _15$' ~~1 2268 42. .14? 30 ll..fi 

'J_. .tUia·B, ~U,1994: .13;)118 162' 9.lJ 349' 101.4. .. 24 i~2 

~- . Š~.B .. 69.199,3 1~7;24· ~~ 49..8. '19.9.5 -.c.~ ~2 13 I I 00 

9; MicJ.iaF :u.4~l99~t 1~124 160: 016.2 . .18.05 31.8 148 30 12.~ I -.:t 

. l!l-. ~G .. ~2_.3;l9Jil4-· tú~ J6ó· 41 tŮi ~4- 154 38- U7 .. I 1700 
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.. 

.13. ·Petm.R:. ZU2;1993 13,428.' '1.52 43,1 .18,.66 2.5.4-: l.53 .. 29 1:~~9 

'14 -:Petm:S~ 11_2.1993 tM88 J61 51 Jl :1~1 -~2 142. as ~2' 

·JJ. om.s. '.5..5J994- 13,063 160 41· .18_36 ·.D..~ 1-.58. 3.3' 12,7 

'16: Ivli!:hála s. -. 20.10J!il93'' . 13;.603 .1!51 41};, 13.44 23~8 3-S. 121 '. ,• 

11 .t.ucle Š. 11JU!m :13,526 155. ~6 ·tú6 .342 ) 36. 1~8 1730 

fs-. M.av. 5.12.199~ 13.417 -1~9 49j 11,.33 28,;;1 :Q9 3$, 11,7 2160. 
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Směm~:cich:ltt)lta 24~920 ~.&17 ·0;399. 421~449' 

H~ Podpí:Umém,t- :P~mt ftdměm• ' . y· ·v-v.r.podpr. 



zS Cbodov, ul Školní 

8 .. rol ,. cblla.pci 

V~(CJW) VáM, (lel 
. 5o'Uht:t 

. Stli(fiirli) a. ...... ~- _·Ic.wk.· ..B •. w••·• ~zM;(cJ.R) .4:s.'l01_1L.(11l 1.2. 
1. RobertB. .5.11.1992 . 14.$.59 183- 70.2 20,9,6· 29A 1~5 4~: H:.'i 2Q4o 
:t DmdD. 2:9195!2 14.73~ 184. 86.8 2~.63 38.6 208 .33 12 .2020 

3. T~Ji'. '30;_10.1992 14.576 í72 .58 2. 19~61 ."23. '231 >4.5 1Qi7: -254.0 
4: : .MilOSlav iJ. 114.1993 l-4.113 160 46,3 18,o8 24.4 186 41 114•; ... ~120 

.s. ·pmo: 3.6.1993 13,984 1'11 .52,1 ta.m 24:6 1~5 -~ il,6 ·íj!3áo 
·.6. Vojtěch I.". 2;11.2.15193 1.4;261 113 1.3 24..39 43,4 l15 ·31" 11_.51- I • '1: 

"7. -~'be:d!t 5.4:1993 .. 14,145 159 46 1S,2 .1!;1.4 1~5 46.' li~ 2580 

K Mll'oskvS. ·312.:1992 14.482 1'14 58.4. 1.9.29 :;!5,4 204 31' lb'5' .. . .'2ooo 
'9. JabbÁ. -4.5.1993 . 1.(066 16.5 52 19.1. 24 1~;.;1 3:il. 10,.51 .iloo· I 0'1 

10. P8.bikB ·1.1.1 O:fSI!r.l · t.WS 110 61 21,11 23.8 1-86 :30 U;2 .2000 I "" 
1J Bom.D. 69;1- 1"724 lb' ·aa ·23.89 -21.4 200 --41 ll -2380 

1~. :TQDI6š·D. 3.2.1993' 14.313 163 _5.Š 267 l3.8 _:!2Ó SS 
-, 10;4·; 2330 

13. rlavid.H. '2:tum 14"1 17.5 . 304 26.:2$ 64.4 175 37 1_2,1 2300 

14 •. LtiK.. t.s.3.1m t(2o3 116 .58 18,12' 21~8 240 60 
,. 1 

1-0,1 '211i'l0 

l:S. ArpádK.: . 26,4:1993 14.088 l-10, 61,.5· 21,28 41~6 "' 

·~--
.,~K. 1U2.l9~ 14~461 1~- 62 -2o.P6 29· 171 42 11,5 1 2020 

.. 
Jiii-R .. 10.10.1992 14,63 451 Hi,58 _rtn .33 i'l;S 17. 166 151. 

18 .. ~~JavSá, 2.5.5..1?.93 14JIOS 156 ~4 1'5.18 16.2 1515 46 ll~L I 2250 

19 TQmáiW 2Q.2.l993 1~ 174 51,1 18,86 1~;6 228 S2 1Q;8 I 2870 

20. ~lZ. 29:.1.1993 14;326 tso• .98 30i24 72,8 187 l:;z 
2L Ja:mslavt_. 4.1-2.1992 14.48 168 94 33.3· 69~2 168 •' •.#' 

:!2. v~·.š. ta.Hm 14,1Q4 176 1.2 23.24 31 . .4 231 48 10,4 2290 
P~r 195.3 3&,6 H-,5 2116,4 
S!rii!Í:ulatil&.odchy-ut& 24,733 10~730 1,070 381)53 

Bo:di!OC:~ Priíměmý : PrUJněmy,:· 'Prliměmy. . Pódptmněiriy· 



.?A·· Chodov, ul Školní 

8. ·roě - ·dívJ9 

1--t-JI 
č JidM ·• Dat.IIIU)o w• V~(~) VUa._(.llc) . BMI :r.:iú:lliU :S:z:M; (e:..;l ,,a;(61{1) 4'xlUJ:D..(d .IZ!p 

1. ď Da!)ielaŠ. 19.10.1.m- 14.606' .16& 493 l1.f1 11" 151.5 31 12.5 
'' 

2l8Ó 
- --· 

2. J ifů!a.l'vJ, 303.!9§13 14J~ 162: 54,8 '.2()!111 23~2 ~3 I 
38- 'U,2 22~0 

3. Erika S. .-i;;6j993 13.976 153 45 18.03 2'1,4.: 117 .31 .13 

.4.- Adlli~Š. 21~ 199;3 14..263-· ll52 51,5 19.6;;~' '28.s: 1-52 3~ ·13.2 I _1990 

·s. -Jaj!aŠ. iJ.lD.lm- ·i4.622 171 63 lU.S 35.4 155·. ·25 l~U 

6. -. Simoi;la.T. .6.3.1993 1:4.228'· 161_ $,8 -·-26..93 56o6. ~ 1::( 

'1. KaieřilJa V. -- 22.12.1992 -14,43 167 54,8 19.64.:· -28.2-- 167 _3(f 1:3;3 ~51-40 

8 .. Azle'tav: ll .l-llP§I2': 14.543' Ul- 42;9 13,81 22 148 :30 13,3 1710 

~- .Kate-W._ 3LSJ993 1~.m· 162 5..5 ~- ~ '. 36 12,4 1880 I o 
V'! 

10. Michaela. Z. 11.$.1993 . .-14;03 164- 11·4 :· -26--~5 11. 1.51- -~ 
:-· .. ---

n6- 18.1 l:l,.S n. -- Marké~H. · :u:.s.tm 14,041: 1.52 43J" 1-8.96 42 1890 

12:. :M.me-:H_; ;3.9.lm. 14,132 1.5.7 51,5 --20,8!11 Zl ;1~- 4ti 12,5 11.20 

•. i3;_' Iveta K. 4.6.1993 'llPSl fS1 79~4 24.23 4i;l 17a· 43 12,51 1'700 
.. _ 

14 .. f;'lich,aelá.K;• 2110.19.92 J4.6 J6l_ 76,3 '-2!11~44 47.4: 163' 30' 12;4 

15: Domíll:íka K. 55:1993 14.063 f59 67,3 :26,62: 46.4-' )I 4Q' 1:3,1 l'i'SIO 

RM;e.lt'. 
.. 

16. ~J-11-992 14,5Ó2 161: 41.~ l8~~h 3.5 157 30 11;.s 1651D 

11 Vemmka.Ř. 3.5.'1993 i4,!$ .. 165. ~,3 17.01 .23.2 200 ' 47 1~~3 201Ó 

18. ~v. :S1.1U992 14.549 166. 43,7 1:5,86' ::21,4- 1_.'1.1 .4$ 12,2 

19. NeJa:P~ ~:3.199~ 14236 160 443 bs 25 '171. _3-s:· 12.3 2~.50 

P~r 1.64,.0 ;34~~t 12,6 .1710;5 .. 
$memdimi.c;~dch:rlka :2~~994. 8;12 o;s41 2s~;su 

HoCÍI!Óc:ezii. Podpr:ůrrtěmv: Ptdměmt Pbdprůměmý Podprůměrnf 



ZŠ N:ové-Sedlo 

6. ro~ - chlap cl.. 

S•'UiiU _· 
č: ..... ~ -~~ Vfil--<•>1 vilia~ Blil JatilddLiu ' ' ' (cla) Szl!l(i ' SJL(tiQ8) ··~il~(•l -~~ 
1,. VltekB,. 17HíJ5!94 ~:2,63 J63 I 43j: 1&111': 20~ .~45 50 11.6 2640 

2. EmílD ... óJ:t 199.4 1>2,51$ U6 .5'6,1 23.01 ,· 43.4 ~ · 33 1980 

3. &viii.E. 20~ 1:§19.5' 1-2.208 174' 61 2(),15' 26.8. .u;s :39 :?l20 -
4 .. ::Nico:t.K. tU.t99~ 12.143 uo .S).~- 2(44 41 150· 17~0 

~- EdumdL. ~;61~5. U,943 UiO 4: 18~15- 26,2 -188-. 46 1\.4. .,221(! 

6. l,.uWL. 139.i994 r~.123 15.3 40,8· [1,51 24.i5 181 44 i1,8 .am 
19.6 31 '191 46 

2o.7 33.1: 146' .33 
'1. V-ácla.vV. 25110.1994 ,:2,591 
8.-_ TomáiH. 17.12;15194' 124153 

.218p 
I -18:30 11'1 

lť!ó' .54,:2 

163· .S5~:t 

9: ~w·K. ,5,;2-.1~5 ll~. ~~ .5.6,1· nos· 2ú: 203 ·so u~ .22QQ 

1:0:' Mm~-K; u .. uws 12;129 .160 ·• .5:tJ; 20.'7 ,31-.2: :188. 31 
··'· .. 
1-2~- 1990 

·lL .. To~ li- 10.6.199.5 U~4 US3 50,3 1:U2._ :1i'~8 151·' 31 l::i! .,2;3ló: 

.Ut. DuUel.P. i7.1Si9:S. 11,9:26 t.n 42,1 18,42 i7 J;19 ~ 1~~7·· '2050 

13. :Pawl:P 13,,_s.tP95' 12~06: 16'7 ~.6 )\74 45.;4 ! 

1'4. B!ld&h.R: 26,3.1995· 12;192 161- ·~~ ®;.06. :21.4 195 $,.!! 11.4 2060 

·.r5 .. 'PirtrT. 31.'.5199.5. 1:2,0U J68. 63,4 2:2.3:2 ~u..t .35 1810 

26,56' 41.6 lSJ. 21 

21~05- ,21 192 4B 

16. MĎhalV~ ' l-2;6.1995 i1~918 

l:t. .Mi:hal:Vo. 30·.11..1994 12,.11 

12!8 

11,5 I 188.0 

154 63 

166: ;58 

18. Mims:Jm;V::· '2.2J995 12,$34 162 60,2 2aS6 37.6 us". i33 1830 

P·'id!nh 11J • .S 38,9- t~.6 2020-0: -
,silli~·c:~déJly]ka -~,39;2 9,891 1;013. .25t121 
iiO-em ~rdn)ěm.t· J;~mq.ěmý ~odpriiměri\ý Podprllriaý 



ZŠ Nové Sedlo 

6. rol-. dívlq' 

č. .r-.. ~ ~k ·v;filla(.) Vila& ()Ia) DMI 

1: laha.D.- 3.(5.1995 1~oo3 Í53. ·45,4 19.22 

2. DoilliJiika F, 30.12.1994 12.427' 1.50 433 19.11 

~- · BalbomQ; 26,4.199~. 12,101 161 50: 17.93 
4. ~K. 99J.994 12;134 1$1 4'3 n+t 
~-. Sm.ia_L. 3.Ú995 12,088 159 40.1- 16.22 

6. Krist1-S. 11.6:Í9SÍ.S 11,981 161 56 2 •• 6 

1. Nikola_B. 1P3.1SISI.t l.UU 159- ~.3. -11,8 

8. Kat.G_ .5.5.199.5. ,12~082 1St 48 . :n.Q5-
9; J~N. 1.5:11.1$194 12.5.51 161 41.2: 18.1_3 

10. Sáii.N. 22.4.19515 12.118 1.56 so;i :20.35 

n. TmzaN. 10J0;1994 12,649 166 ~- ;;13,9~ 

'12, T~P_. 303.i99:; ,12,131 1.~1 «1 .. l!M1 .. 

. 13. l.uci!S 21.4J9.9.S 12~121 111 63,4 2_1.55 

-14: NikolaŠ 5.6:199.5 11,991. 157 50.5 2o,28 
pzaměr 

smě!O~oddtylb 

H~ 

-~U :I 

--~- .$:dW(c:m) Sli.(tiO.I) 

23.6: 178 36 

29Ji ·~ ::!4 

:U.6 168 40 

li A . . 31 
-

19.2 
' ,. 
-~ 30 

23.6 
,. -35 

-
~1.6 

:I 3~ 

22.8 181 '3.1) 

23:.8' 'of 34 

3D.6 34 

39 1~ 13 

24l l60ť '39 

'26 18-1 39 

3.$~ " .. 39 
.. 

148,6 34,9 

20,691 4;290 

Podp:níměi:ný: .P~mý 

4s:lOiD.(•) 

u.6. 

• 
12,6 

l2j8 

' . 
. 

I I o 

lli,8-

1~9 

12,1 

13,4 

12~6 

11;9 

13,3 
' 

1;3.0 

O,S26 

pQdpl'llmimj ' 

12Ddn 

1920' 

1860. 

:)120 

'1260 

1'690-

4 • 

'.19.lÍl 

:'20Í50_ 

1820 

19·~-

. 
'2080_ 

1970 

l83(l 

1860,1' 

19.9,7~1 

Podpriim!i!mv. 

I 

N 
11"1 



v .zs. Nové Sedlo-

7. roč - chlapci 

!iolliefl :---r;-
1 96 

~ 

Výika(cm) Váha o.). 

165' 46;6 

č: I Jin'ě~ I Dat.Dar~ I KaLW.k ·- .. 

Ll J811B. 2:2:1.1994 .13,364 

!b'M.'(nn). ··$~'0'1J•) 4Xl0m(8)' I 12mm ... · 

175 40 I T820 

2. }ósefČ. 139.1-993 13,723 111 43.2 1!$.42 f9 203 ďl.~, 1W7 :uso 
-

25,54 33,6 l77 SIL 3. To~;K, ~2 :11.199.3 13,532. 
21.4. I .35 I li,.S· I 20:::lQ. 

-
4: Pavellt. 6.5.1994 .1M3 164. 46,7 17,1- 2~:2' :lU I 52 1-1~4. I ._21SO 

30..U 6l.lf ,1'6!;! •. 36,1 5. I To-l .. 1~.41~4. 13,137 33 ~ ) ~ . ' ('f"' 
11"1 

2~ 22~6 173 64 6. I MílsnM '30.61994 f:;i!,$129 231 I ~· l!t~'· 2460 
-

7. I Ali.tb!$ N~ .6.12:1993 1_3,493 150 .ó0.3 26,61 56,4 50 I 12,1. 
-

Hl,-:!9 · 2a,6 

17~8 2ó.6 

lt!;---t--!3 
1.59 4.5;:2 

s .. I Mmos.R.. l:Ul.1:993 1~ • .5.56. 

9. I Tomáš S.. .22.2.1994 l:3;ls 

~ll 40 li,-1 2090.· 

198 f-" Ul 2220 .-!· 

. -to. I FiliP š. I 13..5.1-994 tj· .i5 170 C4,1 22.49 20 ~} I 43 I. o.~· :!190 

lL LllkášV. 22.6.1994 l;i!,951 Í63 56 19,34 I 21 178 I 41 I li,4. i9.3Q 

Pzúmh 194.;6' I ·.45,2 11;6 2ÓlZ;2 

.SměJ:l)dab•,6. odchylka. 3.t915 7;6a,5 _0,8_4.9 $·lO;tS6: 
HodiioC:em Prdměmv N'adprů:íriěr:r~;v Piliměmt· Pod:t:~růměmý 



·w. . .. 

ZS Nové ·Sedlo· 

1. roě- -· dlVky·· 

č. .r.- ilat..U :~wli. . v;,g.a (ca) VU.(Jcl DMI 

1. -A-aB .. llJlSIP4. . !33.95. l.SO . .44.9 . 20 

··2~ Ve:IQ!Iika.D,, . 21111519.3 13,Jl8~ 1.66 .52.1 1~ 8:1 
" 

3. Štipább.G. 6.1:1994 13.«J8 16-1 47 18.d 

4; MukétaJ(. 193J~ l~Ú i73 ~U:_ f'i:ii · 
·. .' 

. s. ICristma L. ~.4.19$1.4 _ 13.1'1~ USb 46 tun 

6. IOámP~ 1:6ti.l!il!il4 12.967' 1.51 34..4 14.91 

MičhaeiaS. 31.10.1993' 13.5!7.1 161 
.. 

1. ·60·2 lt:$1 

Pllhtůir 

~~-
~~~~ 

5cnltet ,.J ........ s.Mtca) -SJL(tiOs) 

29.2' 
.. .;.. :23 

. 25.4. l9,0 36 

25 
188 32 

18.2 1'45: 36, 
,' 

~~!4 
lSs 3J. 

172 
181 38 

38~4- i45 ·34. 

163,7. 33;0 

23;..42 4,.567 

:Prunmnv Plúměmv · 

4slha.~l 

~ 

11~8 

11;1 

I 

U~7 

12.4 --

'. ' 
. 12,3 · 

~~~73 

Podt:ltliměmv 

l:Zmiá: 

. -
1950 

.2030: 

i750 

l'P.J· 

:noo 

• Jl 

17$7;1 

~6.611 

Podp~v 

~ 

'<t 
V'l 



v 

ZS···Nové.S·edlo· 

s .. roč .. · ddapCi 

,liO'Uret3 

(; 'J~:M -·~~ l{a).ftk .Výš .. (e:m) Váha(Jic).· BMI hDi:il,kh iU ·s~l'tJ(~) SJJ.,-(fiQif) 4:dlha:(8) 12min .. 

L Kamila. t.S'JOJ9!;12 14,636 172 .56.3. 19,21 ~1.2. 226 :37 :2í50. 

2 .. O~orO. 2.5.1-1.1992 14;523- 162 48.9 18,67. 2t8 ~op 44 11,7 2030 

3-. ·Martin Ch 3.3.1993 14.J.5.5 1.51- 44,1 19;3 23,;2' rso•· 3? 

4. Michal~. S-4.1993 ~4.l.56 17l 53,2 19,84 2.5,ó lS, Zl 11,9: 
. ; ' 

i2 •. f. 5. P!!irK .. '165.199;3 14,0,5~ 185 :?8.3. 25;11 34,2 ·206. ;30 I 2080 

6. R.o.manN. 10.12,J992 "14,482 167 56 JO; OS 22,6 22~ .. 33 U,2 

7. To:máS.P. 23.4.1993. 14,11.5. 
.. ··· 163: ·• .12 I t ,.,., I 10 168. 58 20,55 32;8 10 

ó Ji!l.tubS 11_L1~93 .H,37~ .1.76. .")'3_ :;jt)'13 42,2 rn 34 
u.~ 

9 ·XY~~· z. lOJOJ992· 14;649 lóS 6l.7 2~.M 29 'l!i2 33 I 11,1 'lSI.SO 

lil D.ol'~Qllik Č. 25.219'93 14,l7t 1-73 62.1 l!ii;5J. 1-9,6· 230 I • ::rooo: 
lL. JiňH .. :301ri.f992 14,595 1'74 5'2,9 17.51 13,3 2Ó2 3t$ u .s '23iO·. 

12 .. Christia:nM. 3.4.1993 14.1"7 .133 ~5 22,4 21;6 -~ 40 lli2 21.50 

13. Leo~P. .6:6.199~ ·13P9$ 117 60;1 19,1.5 ::22,6 220 40 ll;3 
.·. ,·, 

2420 

14. VáclaV'P_ 29.)199.3 14,0P 1n 55,3 1-3.~9 23;6 228. 44 11,2' 24'20 

t5 •. Tomá.i Pi: 3Jl9.9.3 1.3,9::!1 165 60 J2,04 27 190 3~ 11,7 

16, To~'r 20.12J992 . J4.455. 160 44~. 17;~8 '18,6 181 42 11~8 

IP~r 20,5~1 ~5;0 12;0· W15,6 
JSB!&~da.t~ odchyllca 26,i'67 -6,47l ~9.1Jg :~60issiť 
lHiodmlceid p ; ·.~ l:t . l;llDI8m . Pod~~;;.~.; Po~~:fuf. Po~rdiiieni.t··. 



. v. 

ZS· Nové .. Sedlo 

8. rol - dívky 

· ·~'!' 

~- I ~ ~- It:8Lw.k V'#)la(~ " ..... ~ Bitt ~- ldi(CDll .Š).L(~) ~81'rt·C•l· I 12mla 

l. I Te~B.· 12 .. 1993 Í~l 164ď: '.54 20.08 . 30:4 I I '23 13;;2 . 

2. I Ště"RMa.H. 1S:4.1993 1~131 J73 ·50.2 167l . 1.1.6~-
... ~.:a 1~;9 : 

3'. I . Degma~·H. 3:6.1993 14.003 16oď 66.8• 2611 46.~ 1 .. 8 .. 
·, 

4 .. I ArmaM; . 22.1.1993 14;64 .163'· .53.1 19,95 23.4 . 190 . I 32 I 12;5 .. I 2050 

5 .• 1 K~~ 11JUw.;l 1'(.54.5 114 72 :z3.73 39.4 i 5o 

6. I l.ucieŘ. ~~.199'2 14.137 160 5-\9 21,48 .. 414' 

1. 1 'Mi:heeli.S. 
I. .. 1 \0 

2S.10:1Wl 14.608 168 58. 20;5$ ' 34.8 41 1 24 ',, •• tt'l 

8. I ~B;. ·llJ.i9513 .14,221 165 ~·· 16.9 ll 147 32' I 
''' · I 

I 1930 

9. I Léomč. 2.8.4.19~- .·14.1 118 ,5l.6 16.41 26 1'80 36 I 12,7 I 2000 

10. EliškaH. 31 s.t!IIS'J:. 14.0ll 167 6.5~· a:n. .39 l-SQ ť ,27 

lL Vé:romkaH. 13.l.i993 14.304 Í51 ·48.4" 19.41 
" 

1~ 3!i. r2~: 1~2Q; 28.8 ,. 

12~ ADeltH~ . 1.1:2.1992' . 14.507 .110 .53 i8.34 ZA ~w ·~ na: ·.:• . 2~~.o : .. 

l3, ··Roma!ia.L 15.1993 14.017 l.S6 ~u 1644 ~t6 1~.5 2'1 12;4 1980., 
.. ., 

-14. ·pe~V:. U.llt!m 14.:,55. 173. . .59 1:51,71 248 150 .3)· ' l~r1Ci 

l~ziĎDii:' 1.5~;6' ~5.9.' r3·;3. 1701.4 

ls•datná odiihylb :!3;.1:70· . 6,766 .0;'160 ~3~ 62i. 
IHOdz.ocud Pod~mv . ~odpfdměrný• J?odill'1hl1ěmý · J?Od.:P~inv . 



ZŠ Sokolov, ul Pionýrů vs. ostatní školy 

6. ročník - chlapci 

SzM(cm.) 

ZŠ Komenského ZŠ Skelní ZŠNové Se& 
ZŠ Sobbrv 

hodna ta rozdil hoinDta :rozdíl Jaohota nzdíl 

PŇměr :roč:aíku 186,3 1g1,0 -5,3 165,6 -20,7 171,5 -14,2 

%k p:růměmehodn :nonny (174) 107.1% 104,0% -3,1% 95~2~·'(. -11,9% 98,6~·~ -8.,5°1~ 

porovnám s fotb .:ročrulcem 100,0% 97.2% -2,8o/, 88.9% -11,1% 92.1% -7,9% 

Srné:rodat:ná odchylka 8.730 27,542 IS 312 26,.:!74 17,544 29.392 ::!0,662 

SIL{60s) 

ZŠSolmlov 
ZŠK.~kiJ.o ZŠ ŠJmlní ZŠNIMi SeAJ 

~- nzdíl Mdn.eta INIZdíl hochwta nzd.íl 

PlŮnlěr :ročmlm 47,7 42,0 -5 .. 1 31,8 -15,9 38,9 _g:lg 

~- k p:růměmé hodn.rormy 1_36) 13::!.5% 11tl,7% -15,8% 88,3% -44,2""~ 108,1 ~·~ -J4,4% 

po:roY%1á:ra. s fotb.mčmkem 100,0% 88,1% -11,9% 66;n;. -33,3% 81,6% -18,4°1" 
Smi!mdatni odchylka 4,268 10,416 6,148 7,J94 3,0J6 9e91 5,629 

4xl0m.(1) 

ZŠ So:halcw 
ZŠ Komeukého ZŠ Školní ZŠNevéSe& 

hocbutta :nzd.íl :hoclnota mzcbl hochwta :ro:zd.íl .. 

P:rů:mět lOČlukll 10.6 11,7 1,1 12,2 1,6 1::!,6 2,0 

I% k p!Úměme l10Ó%L:nonny L11,ó!i) 109,9% 99,6":-'• -10,3~·; 9.5,.5~' -14,4~·· 92,5~·~ -1'7 4~1., 

pomnWd > fotb.mčnikem 100,0% 90,6Y. -9.4". 86,9% ·13.1% 84,1%- -15,9'1.. 

Smětodat:ná odchylka 0,276 1,087 _().Sll 0.894 0,612 1,013 0,737 

12 min 

zSSolmlcw 
ZŠ Komeu:kU. ZŠ Šl!iohú ZŠN.WSedlo 

:ta.cbut.ta :nzjd how ta nzdíl hocbutta n:zolíl 

Průměr točmku. J138,5 JOJS,2 -11(),3 1S7ó,J -262,3 20:!0,0 -118,5 
~·ó k pi:ŮmQmé i:rodn.normyL2310) 92.6· ~ 87,8% -4,.8~tó 81.J"/o -11,4% 87,4% -5,1% 

potovnám 5 fotb .10čmkem 100.0::1. 94.8% -5 .. ~~ 87,'7"/. -12,3% 94,5% -5,5':'1. 
Směrodatná odchylka 123,341 462,214 33s,:m ::!57,593 134,:!57 ::!51,727 128,386 

CelJioR si'OVlláni: ZŠ SokDlav ZŠKomaub:ho ZŠ Slmbú ZŠ Nori SecDo 

'X Je p!Ůméme hodn.IIOl'em 110,5% 102,0':1• 90,1'/o !ló,'r:'· 

57 



ZŠ Sokolov, ul Pionýrů vs. ostatni školy 

7. ročník - chlapci 

S:zM{~-.) 

ZŠ K.emeukého ZŠ Šlmlm ZŠ N.vé Selllo 
ZŠ SoliiDllw 

Jaobota nzctil holchwia ro:zcUl holbo ta m:zctil 

PlůměJ :ročmlrn 197,1 1 8 1 ,~ -1.5,0 1S7,2 -9,9 194,6 .,~ 

-- l 

'1.. k p:růměme hodn.noney 1) 8'1.) 107,1Y. 98,6~t. -8,.5" ó 101,7% -.5,4% 105,8':'0 -1 :04'!,.. 

po:roV'ILÚIÍ • fotb :roémk•m 100,0% 92,1% -'7,9% 9S.O':·ó -5,0~· 98,7% -!.,3% 

S:mě:rodat:ná odchyllra. 12,441 23,841 11,400 31,636 19195 31,915 19,474 

5JL(6hl 

Ď Koaenskéhol ZŠ Šblní ZŠNori Se6 
ZŠ SeJmJ.v 

heclnota nzctil lloůota n:z.ul laoůota zozctil 

Plůmě~ :roaúku 44.3 39,0 -5,3 38,.5 -5,8 45,2 OrQ 

' % lc pllimimi hodn normy (39J 113,6~· 100.0•1. -13,6% 98, ~ó -14,9"1~ 115,9~·· 2,3% 

po:roV'ILÚIÍ s fbtb :roěmkem. 100.0% 88,0% -12,0% 86.9% -13,1~/~ 102,0% 2,0% 

Sme:rod.a.má odchyllra. 4,919 10,040 :;,121 11,103 6,189 7,68.5 2,166 

4xl0m(•.) 

ZŠ K.e--Wiut ZŠ Slwlní ZŠ Nwé Sedlo 
ZŠ Sokolov 

lloclJlota nz.ul b.clnota :nzc1il hola-ta ndíl 

PzůmělzoČliÍ!ru. 10.8 1:!,0 1,::! 12,1 1,3 11,6 o ~ ,u 

% lc p!liméme hodr •. uormy ~ 11 ,45) 106,0~·· 95,4~:. -1o.6•r. 94,6~ó -11.4% 98,7!·~ -1 .. 3":·~ 

po:ronW!i s fo·ib :roi!níbm 100,0~· 90,07:, -1o,o~:. 89,3~ .. ~ -10.7% 93,1.,~ -6,9~·~. 

S:mě:rod.at:ná odchyllra. 0,548 0,6.59 0,111 1,098 0.550 0,849 0,301 

nmm 
ZSK.o~WJw ZŠŠbbli ZSNIAiéSe6 

.ZŠ So11DIIw 
hDclnata zozctil ........ rozolil hobota mzctil 

Pzdměl :roenílru. 2206,0 :!180,0 -.26,0 2064,3 -141,7 2018 J -137 s 
~..;.k pi:Ůmimi hodn.mrmy I ~60) 93,~·~ 92.4~{. -1,1% 87,5~~ -6,0% 85,5% -8,0% 

po:roY!Wd s fotb .:ro~llikem. 100.0% 98,~:. -1;!~·~ 93.6% -6,4% 91,5% -8,_5•/CI 

S:mězodatná. odchyllra. 113,830 313,5.53 199. 7:!3 379,731 265 901 310 156 196,326 

Ce.llmté sromáJú • . 
ZŠ S.Jmllv .r.:š K.:num.:QM ZŠ S111Dbrl ZŠ Nwé Secllo 

1· :.)c p:riíměmé hod%!. ltO:tal'll 105,1% 96,60:.~ 95,6Y. 101,5~~ 
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ZŠ Sokolov, ul Pionýrů vs. ostatní školy 

8. ročník - c·hlapci 

Szlll(ea) 

ZŠ Sokolov 
ZŠ K.:m.~~n.kého zs Skolni ZŠ Nové Sedlo 

Jo.cbutia :rozdíl ha dno ta mzdíl :hodnota nztil 

Pzůmér roeliÍkll .::12,6 :!16,5 3,9 19~ -17,3 20~ 1 -1,5 

% k průmemé hodn.uonuy (196) 108,5~·~ 117.7% 9:-l'?~ 99.6% -8,8~·!. 104,6% -3.8~!, 

poroYJWú • fotb roěrúbm 100,00o~ 101,8~ 1.~· 91,9% -8,1 ';·~ 96.5% -3,5% 

Smiirod&tná. odchylka. 14,311 :!4,960 10,649 24,7:!:3 10,472 16,161 11,356 

SIL(A•) 

ZŠ Sokolov 
ZŠ K.DU!n.:Who ZŠ Školni ZŠ Nové Sedlo 

llŇJulia. :rozdíl hadnoia. mzd:íl hodnota nztil 

Pl'Ůmě1 roČlÚIN ~~.5 470 15 3S,6 -6..9 350 -10,5 
% k p:rilméme hodn.:nonuy ( 40) 113,8":-ó 120,.5% 6:08~·-:, 96,.5% -17,3~tÁ 81~~S~·~ -26,~ó 

pom'PJ!ám s fbtb .roOúkem 100.0% 103,3% 3,.3"/o 84,8% -15,2% 76,9% -:!3,1'Y. 
Směrodatná odckylka. 5,:i65 9,::!40 3,ó75 10,730 .5,165 6,471 0,906 

4xl0m(•) 

ZŠ So:h.J..v 
ZS K.nwn.llllího ZŠ Skolni ZŠ Nuvé Sedlo 

hadnoia. mzlill lo.Ňnoia. nzolíl --- :rozdíl 

Pzůmé1 roe!JÍ]m 10,5 11,2 0,1 11,5 1,0 120 1,5 
0'ok plŮmámi hodn.:normy ( 11,.::!5) 107,1'!.;. l0~ .. 2~ó -4,~·~ 97.8% -9.3!1~ 9:3,8~<- -13,4% 

pomftiŮIÍ s fbtb.t0ém1:em 100,0% 96,4~t. -3.6o/.. 93.9% -6,1 ~{, 90m·~ -10,0% 
Sm.etodatná odchylka. 0.502 1,012 o . .:: to 1 070 0,56::: 0,909 O,.fl7 

12 JIŮJl 

ZŠ SelmloY 
ZŠ Koman.kélui ZŠ Školni ZŠ Nori Sedlo 

:Ma-ta nzml ~- nzllil uĎioa ll'OZdil 

PlŮměl mČlÚIN 24.52"1 .:!434,2 -17,9 2116,4 -3351 197.5,6 -4165 
% k plŮmimé hodn.zionny (2460) 99.7';'. 99.0~·:. -O.~J'r. 86 .. 0'>~ -13,6% 80,3~·~ -19,4":-~ 

porovNzů ~ fotb lOČlÚkem 100.~· 99~~ -0.,~·:. 86,:3"/.. -13,-r-4 80,6~·: -19 4Y. 
Směrodatná odchylka 209,836 3~23 114,092 331,153 171,317 260,959 .51,1!3 

ZŠ SokoJ.. ZŠ :Kome:uJW.I ZŠŠk.Jú ZŠ No.é SecDo 

l ~• k prumeme hodn.:no:rem 107,3% 109,8"/~ 95,0% 91,6% 
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Porovnánť chlapců :a dívek dle ročnlků a testů 

Sz~(cm) 

.6..n&ik 7.1"11ČJák B.nč:ník 

. c:lllllpei tivky chbpci ilívky ·c:hbpd tirky 

P~.roční1a,a 11Z.1 .15.0,6 187~8 160~9 205,6 16'2.4 
prum.hodDote nom~.y 174;0 -- Hi?; O 134,0 173;0 196;0 177;0 

% kprůměméhocm.rionny 9$1,3% 90;2% 102;0% 93,0% 104,9% 91,7% 

iozdíl proti.-ptůzn. notinii -1,3. ,1"6.,4 3,~ ,1_2,1 9;6 -14,;6 

pom& chla.pcildÍVky 110.1% 109,?% 114,4% 

SIL(601i) 

di.nbik- 1.1'1M!Idk B.n&lk. 

•dllitd 
_.....,. 

diJiid ilirkJ ·clalaJd tidty 

Plůinlt roc!Dlku- 37.6 33.4 40,9 . 33.3 40,2 31,2 

prům.hodnota notmr- 36.0 .34,0 39,0 34,0 4(1,0 35,0 

% k.prUm.im4 hodiulonny 104,4% 98,1% 104,9% fJ'/,.9% 100;~ 89,(1% 

rozdil.proti. prům_ nosm6 1,6 .oQ,.6 1,.9 -lJ.7 0;2 -3.8 

pomlr. cb:l-epcil~ 106"3% 107,1% 112.90/o 

4:dlbi&(•) 

6'.nlldk 7....&ik· B.n&lk 

cllbfcl ~ dlbpd tilrky dlbpc:l ~ 

Průmb.ro&úku 12.2: 1!3"1 11,9 12"ti lM 1.2"87 

ptům.hodnota nonuy 11,7 12"3 il,5 12.2 11~3 12"1 

9(, k piŮitllm6 boclru'lomly 9S,896 ~ Pis.2% 96.4% 97,39(. 93.79fo 
. rozdll proti.tmlm; riosml -lJoS -0,.9 -lJoS -0;4 -0,3 -0.8 

pomir chlq~cildLW:y · 102"4% 99,so,.;, 103,9"/0 

12--<-) 

d;nbDt · 7.EIIbik B.ftbik 

c:llilrpd ..._. 
~ tiulq. c:w.,d tirkJ 

Průmi~;rCiamku t!t7S~s 1779,8 . 2087,5 1719,7 :;u75,4 18i9.i 

pMB.hodnota llOmlY 2310.0 . 2110.0 2l60.0 . 2150,0 2460.0 2UO.D 
96 k průmim& hodnnormy SS,$% 84,39(, 88,$% 82.896 88,4% 8S,4% 

rozdil proti.prům. ,nosml -33-\S -330-l -~ -370,3 -284,6 -310,51 

poměr ch1apcildl'vky- 101,4% 106,9'Yo 103,SOiil 

d.nilfidk 1~ ·~ Celkové sro-múd: 
·~ 6ki ci.bpd tirkJ ·c.111ipl &kJ 

96 kp~m6.hodn.norem 96,21'/o 9l,SO/o 97.90/o 92"SO/o !n,SO/o . 9~0% 
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Porovnání chlapců podle jednotlivých ročníků 

SzM (cm) 

6.rocník 7.ročnik. S.rocník 

Prťměr ročníku 172,7 187,3 205,ó 
prům hodnota normy 174,0 184,0 19ó.O 
%, k průměrné hodn normy !l!l.3~·o 101.m'" 104.9~··ó 

rozchl proti prům. normě -1.3 3,S 9,ti 

průměrně. hodnota testu 102 ,1% 

poměr k. prům.hodn testu 97.3% 99,911/o 1 02,7~··ó 

SIL (60s) 

6.rocník 7.ročník s.rocník 

Prťměr ročníku 37,6 40,9 40,2 
prům hodnota normy 36,0 39,0 40,0 
0/o k průměrné hodn normy 104.4% 1 04.9~.-'o 100,5%, 

rozdil protL prom. normé Ui 1.9 0.2 

průměrná hodnota testu 103,30/o 

poměr k průmhodn testu 101,1% 101,5°/o 97,3%. 

4:x:l0m (s) 

6.ročník 7.rořnik S.rořnik 

Průměr ro éruku 12,2 11,9 11,6 
prfun.hodnota normy 11,7 11,5 11,3 
% k prfunemé hodn normy 95.8% !ló.~·'Ó 97,3% 

rozdll proti prfun normě -0.5 -0,5 -0.4 

prfuněmá. hodnota testu. 96,4~·· 

poměr k prfun.hodn.testu 951,3% 99,8% 100,9% 

11 min (s) 

6.ročnik 7.ročnik S.ročnik 

Prfuněr rocruku 1975,5 21)87,5 2175 :,4 
prfun hodnota normy 2310,0 2360,0 2460,1) 
% k promem~ hodn normy 85.5% 88 .. 5°,-b sg .. 4~o 
ro.tdil prott prom normě -334.5 -272.5 -.284,6 

promemá hodnota testu. S7,5°to 

poměr k prom hodn testu 97,8% 101.1~-·i. 101,1 ~-·ó 

Ce-lkové srovnání: 6.ročnik 7.ročník S.ročnik 

C!'o k proměrné hodn norem 96,31!to 97,91!to 97,8tiYo 
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Porovnání dívek podle jednotlivých ročníků 

SzM (l:'m) 

ťi.rocrúk 7.rocmk S.roěrúk 

Průměr ročnfku 150,6 160,9 162,4 
prum_hodnota normy 167,0 173,0 177,0 
% k průměrné hodn.normy 90,,20/o nm--o 91,7% 

rozdll proti prťun normě -16,4 -12.1 -14,6 

průměrná hodnota testu 91,6% 

poměr k prům hodn testu 9l~,4% 91,1% 89, ::::~-'Ó 

S/L (60s) 

ťi.roěnik 7.rocrúk S.rocrúk 

Průměr ročníku 33,4 33,3 31,2. 
prům.hodnota normy 34,0 34,0 35,0 
0/o k průměrné hodn.normy 98,1~'Ó 5t7,9% S9.0Cl-'ó 

rozdll proti prťun normě -0.6 -0,7 3 '+' - .u 

průměrná hodnota testu 95,0°/o 

poměr k prům.hodn testu 1 03,20.-'ó 103,1 ~·ó 93,7% 

4xl0m (s) 

tí.rol:nik 7.rocnik S.rolrúk 

Průměr ročniku 13,1 l?h ....,,. -· 12,9 
prům.hodnota normy 12,3 12,2 12,1 
%k průmérne hodr!.nom1y 93.5% 96,4":-'ó 93,7'l•'O 

rozdfí. prob. prům normé -0,9 -0,4 -O. S 

průmérná hodnota testu 94,5% 

poměr k prům hodn testu 9:3,9l! .. ó 1 02,0°..-'Ó 99,1 ~ ó 

12 min (s) 

li .ročník 7.ročník. s.rocnik 

Průměr ročníku 1779,::.l 1'779,7 H~ 1~,1 

pr&n hodnota normy 2110,0 2150,0 2130,0 
% k prfimémé hodn.normy ~.3~-'Ó 82..S~j>·o 35,4~ .... ~ 

rozdll proti prfun. normě -330,2 -370,3 -310.9 

průmémá hodnota testu 84,:2~0 

poměr k prům hodn. testu 100,2% 98,4% 101.5% 

Celkové srovnáni: 6.rolnik 7.rocrúk S.rofnik 

% k prfunerné hodn norem 91,51!ío 92,5°/• 90,0°/D 
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7. Diskuse 

Z výsledků testování vyplývá, že žáci fotbalových tříd předčili své vrstevníky z řad "normál
ních" základních škol téměř ve všech testech i věkových kategoriích. Výjimkou byl osmý 

ročník, kdy chlapci ze základní školy Komenského měli průměrné hodnoty lepší ve dvou mo
torických testech a to ve skoku dalekém z místa a leh-sed za 1 minutu. 

Při porovnávání výsledků chlapců a dívek se potvrdila naše hypotéza a chlapci svými výsled

ky vzhledem k průměrné hodnotě norem byli výrazně lepší než děvčata, ale v kategorii 7. roč
níků se podařilo dívkám dosáhnout lepšího výsledku než chlapcům a to v testu člunkový běh 
4 x 10 metrů. 

Při srovnávání jednotlivých ročm'ků chlapců se ne tak úplně potvrdila naše hypotéza, že žáci 
8. ročníků budou dosahovat vzhledem k průměrným hodnotám norem nejlepších výsledků. 
Platilo to pouze v testech skok daleký z místa a člunkový běh 4 x 1 O metrů. V testu leh-sed za 
jednu minutu, kde se v čele objevili žáci 7. tříd, za nimi byli žáci 6. tříd a žáci 8. tříd měli 

v tomto testu výkony nejslabší. Ve vytrvalostním testu běh na 12 minut dosáhli nejlepších vý
sledků žáci 7. ročníků, až za nimi skončili žáci 8. ročníků a v tomto testu dosáhli nejnižších 
výkonů žáci 6. ročníků. 

Při stejném srovnání v kategorii dívek byli výsledky ještě zajímavější a to proto, že nejstarší 
žákyně dosáhly nejlepšího výsledku pouze v jednom motorickém testu a to v běhu na 12 mi
nut. Naopak tomu bylo v testech skok daleký z místa a leh-sed za jednu minutu, kdy byly nej
úspěšnější nejmladší žačky a nejhůře v těchto testech dopadly právě žákyně 8. tříd. Žákyně 
6. ročníku měli nejhorší výsledky pouze v testu člunkový běh 4 x 1Om. 

Alarmujícím zjištění byly výsledky somatických měření a výpočet Body Mass Indexu {BMI), 
když přibližně z 300 osob se u 33 žáků buď přiblížily nebo přesáhly hodnoty prvního stupně 
obezity. 

8. Závěr 

Z naší práce je zřejmé, že dosažené výsledky nejsou u mnoha žáků uspokojivé, především ve 
vytrvalostním testu běh na 12 minut, kde pouze průměrných výsledků dosahovali i žáci fotba
lových tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy. 

Z celkového počtu 358 testovaných dětí byli pouze 2 chlapci, kteří dosáhli ve třech ze čtyř 

testů nadprůměrných hodnot v porovnáním z normami pro danou věkovou kategorii. Naopak 
23 dětí, z toho 1 O chlapců mělo ve třech testech ze čtyř výrazně podprůměrné výsledky. 

Z těchto výsledků vyplývá, že bychom měli ve větší míře vést děti k pohybové aktivitě, snažit 

se o to, aby pro většinu z nich byl pohyb zase přirozeným druhem odpočinku a relaxace. 
K zajištění pravidelného provádění pohybových aktivit, hlavně ve volném čase, je třeba zapo

jit do procesu výchovy celou rodinu. Je samozřejmé, že to nezvládneme za pár dní, ale jistě 
nám za to naše dětí stojí. 
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tO. Přílohy 

Ukázky testů používaných v minulosti v testových baterií v České republice 

Hod plným mičem - explozivně silová schopnost horních končetin 

Opakované shyby - test dynamické sily paží 
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Opakované shyby ze svisu ležmo - dynamicko-silová schopnost horních končetin 

Leh-sed opakovaně - test dyna:mícké, vytrvalostně silové schopnosti břišního svalstva 
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Výdrž ve shybu na hrazdě podhmatem - staticko-silová vytrvalostní schopnost 

Hluboký ohnutý předklon - test aktivní kloubní pohyblivosti, ohebnosti a svalové pružnosti 
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Opakované předklony s otáčením trupu ve stoji - test dynamicko-ohebnostní schopnosti 
s rychlostní složkou 
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Kaliper k měření podkožního tuku- typ SOMET s přesností 0,2 mm 
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Tabulka pro převod kalendářních dnů a měsíců na tisíciny roku 
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Normové tabulky pro žáky ve věku 12 - 14 let 

VĚKOVÁ 
KATEGORIE: 

12 ROKŮ 
CHLAPCI 

Člunkový 
Skok daleký Leh-sed 12 min. běh běh 4x10 

Hodnocení (cm) (počet) (m) m (s) 

Výrazně pod- 13,3+-
průměrný -132- 142 -17- 21 -1565-1751 12,9 

Podprůměrný 143-163 22-30 1752-2123 12,8-12,1 

Průměrný 164-184 31-40 2124-2496 12,0-11,3 

Nadprůměrný 185-205 41-50 2497-2868 11,2-10,5 

Výrazně nad-
průměrný 206- 217+ 51- 56+ 2869- 3056+ 10,4-10,0 

VĚKOVÁ 
KATEGORIE: 

12 ROKŮ 

DÍVKY 

Člunkový 
Skok daleký Leh-sed 12min. běh běh 4x10 

Hodnocení (cm) (počet) (m) m (s) 

Výrazně pod- 14,0+-
průměrný -126-136 -16-20 -1420-1592 13,6 

Podprůměrný 137-156 21-29 1593-1937 13,5-12,7 

Průměrný 157-177 30-38 1938-2282 12,6-11,9 

Nadprůměrný 178-197 39-47 2283-2627 11,8-11,0 

Výrazně nad-
průměrný 198 -209+ 48- 53+ 2628- 2801+ 10,9-10,5 
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VĚKOVÁ 
KATEGORIE: 
13ROKŮ 

CHLAPCI 

Člunkový 
Skok daleký Leh-sed 12 min. běh běh 4x10 

Hodnocení (cm) (počet) (m) m (s) 

Výrazně pod- 13,1+-
průměrný -140-151 -19-24 -1610-1797 12,7 

Podprůměrný 152- 173 25-34 1798-2172 12,6-11,9 

Průměrný 174-195 35-43 2173-2547 11,8-11,1 

Nadprůměrný 196-217 44-53 2548-2922 11,0-10,3 

Výrazně nad-
průměrný 218- 229+ 54- 59+ 2923- 3111+ 10,2-9,8 

VĚKOVÁ 
KATEGORIE: 

13 ROKŮ 
DÍVKY 

Člunkový 
Skok daleký Leh-sed 12 min. běh běh 4x10 

Hodnocení (cm) (počet) (m) m (s) 

Výrazně pod- 13,9+-
průměrný -131-141 -17-21 -1450-1625 13,5 

Podprůměrný 142-162 22-30 1626-1975 13,4-12,6 

Průměrný 163 -183 31-39 1976-2325 12,5-11,8 

Nadprůměrný 184-204 40-48 2326-2675 11,7-10,9 

Výrazně nad-
průměrný 205- 216+ 49- 53+ 2676- 2851+ 10,8-10,4 
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VE KOVÁ 
KATEGORIE: 
14ROKŮ 

CHLAPCI 

Člunkový 
Skok daleký Leh-sed 12 min. běh běh 4x10 

Hodnocení (cm) (počet) (m) m (s) 

Výrazně pod- 12,9+-
průměrný -148-160 -21-26 -1700-1890 12,5 

Podprůměrný 161-184 27-35 1891-2270 12,4-11,7 

Průměrný 185-208 36-44 2271-2650 11,6-10,9 

Nadprůměrný 209-232 45-53 2651-3030 10,8-10,1 

Výrazně nad-
průměrný 233- 245+ 54- 59+ 3031- 3221+ 10,0-9,6 

VE KOVÁ 
KATEGORIE: 

14 ROKŮ 

DÍVKY 

Člunkový 
Skok daleký Leh-sed 12 min. běh běh4x10 

Hodnocení (cm) (počet) (m) m (s) 

Výrazně pod- 13,8+-
průměrný -134-144 -17-21 -1420-1597 13,4 

13,3-
Podprůměrný 145-166 22-30 1598-1952 12,5 

12,4-
Průměrný 167-187 31-39 1953-2307 11,7 

11,6-
Nadprůměrný 188-209 40-48 2308-2662 10,8 

Výrazně nad- 10,7-
průměrný 210-221 49- 53+ 2663- 2841+ 10,3 
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