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ABSTRAKT 

 

 Název:  Všeobecná pohybová výkonnost žáků staršího školního věku tříd se 

speciálním zaměřením na atletiku a bez specializace 
  

 Topic: The general motional efficiency of the pupils at the second degree of basic 

school with athletic specialization and without specialization 

 

Cíl práce: Cílem této práce bylo zjistit, jak velký je rozdíl ve výkonnosti mezi žáky 

(dívkami) se specializací na atletiku a žáky bez sportovního zaměření v průběhu studia na 

druhém stupni ZŠ.  

 

Metoda: Žákyně byly rozděleny do dvou skupin podle zaměření a poté jsme 

porovnávali výkony dětí dosažených v těchto všeobecných testech: běh na 30m s letmým 

startem, skok z místa, hod plným míčem obouruč horním obloukem, sedy lehy a 12-ti 

minutový běh. 

 

Výsledky: Dospěli jsme ke zjištění, že průměrná výkonnost dívek se specializací na 

atletiku je vyšší než u dívek bez zaměření. Úroveň výkonnosti u běžné populace i u 

specializovaných tříd je oproti předchozím letům nižší a jak velký je rozptyl v průměrné 

výkonnosti u žákyň se zaměřením a bez zaměření. 

 

 

 

Klíčová slova: mládež, sport, sportovní příprava, výkonnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ABSTRACT 

 

 Topic:  The general motional efficiency of the pupils at the second degree of basic 

school with athletic specialization and without specialization 

 

 The aim: The aim was to find out the efficiency difference between the pupils (girls) 

with athletic specialization and the pupils without athletic specialization at the second degree 

of basic school. 

 

  Method: Girls were divided into two groups according to their specialization. We 

compared the results of the pupils reached in the general tests : the run (30m) with the flying 

start, standing jump, the throw of the medicine-ball with both hands, sit-ups and a 12-minute-

long run. 

  

  Results: We found out that the average efficiency of girls with specialization is 

bigger than of girls without specialization. The efficiency level of ordinary people and in 

specialized classes is lower in comparison with previous years. We found out the variance in 

the average efficiency of the girls with athletic specialization and without specialization. 

 

 

 

 Key words: young people, sport, sport preparation, efficiency 
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1. Úvod 

 

            Sport, respektive jakýkoliv pohyb, je důležitou součástí života člověka. Pomáhá nám 

udržovat se zdravým, zlepšuje naši fyzickou i psychickou kondici. 

V dnešní době se na pohyb klade čím dál menší důraz. Je to způsobeno velkým množstvím 

stále se zdokonalující techniky. Především děti, mládež, tráví spoustu času u počítačů. Místo 

zájmových kroužků raději tráví čas na internetu nebo u počítačových her. Důsledkem toho 

jsou pak sklony k obezitě, náchylnost na různá onemocnění, nevyjímaje i onemocnění 

psychická.  

            Velký vliv mají na mládež rodiče, ale také učitelé. Právě na jejich vedení a příkladu 

totiž závisí životní styl dětí. Na sportovních školách mají hodiny Tv vyšší úroveň, vyučovací 

a tréninkové jednotky jsou vedeny kvalitními učiteli a trenéry s úsilím vypěstovat v dětech 

hluboký vztah k celoživotní sportovní aktivitě. 

Myslím si tedy, že by měl být na klasických školách kladen na tělesnou výchovu 

alespoň stejný důraz jako na ostatní vzdělávací předměty. Tak, jak je tomu na školách se 

sportovní specializací. Nejde ani tak o počet vyučovacích hodin, nýbrž o pozitivní přístup 

k tomuto předmětu. Existence tělesné výchovy a její důležitost je totiž pro zdraví dnešní 

mládeže nezbytná. 

           V této práci jsem se snažil najít odpovědi na otázky: Jak velký má vliv působení na 

žáka a jeho soustavné vedení ke sportu? Je opravdu počet dvou hodin tělesné výchovy týdně 

na klasických základních školách dostačující? Jsme schopni během tohoto zlomku času 

mládež motivovat k tomu, aby byl sport nedílnou součástí jejich života? Na druhou stranu, je 

vhodné specializovat děti na určitý druh sportu v raném věku? 

           Zaměřil jsem se na žáky 6. až 9. tříd dvou různých základní škol na Opavsku. 

Pozoroval jsem rozdíly ve výkonnosti obou skupin žáků v průběhu roku, zkoumal jsem, jaké 

jsou odlišnosti ve výkonu u obou testovaných skupin v 6. ročníku povinné školní docházky, 

jak se rozdíly díky zvýšenému počtu hodin tělesné výchovy a přístupu k jedinci na sportovní 

škole v dalších ročnících stupňují a jaké jsou v 9. ročníku. Porovnal jsem tedy průměrné 

výsledky jednotlivých ročníků u obou škol testovaných během podzimu roku 2008 a jara 

2009, pozoroval jsem rozdíly ve výkonech u jednotlivých disciplín a rozdíl mezi nejslabším a 

nejlepším výkonem z obou skupin v konkrétních disciplínách. 
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2. Přehled literárních poznatků 

 

2. 1. Definice sportovní přípravy mládeže 

Perspektivní výkonnostní růst mladého sportovce je určován nadáním a racionální 

dlouhodobou sportovní přípravou. Mládež vstupuje na základě výběru do sportovní přípravy 

s určitou strukturou vrozených předpokladů pro sportovní činnost. 

V průběhu historického vývoje se pojem sportovní přípravy ustálil, jeho obsah i forma 

nabyly zcela konkrétní podobu. Jednou z rozhodujících příčin jejího rozvoje jsou nové 

teoretické a vědecké poznatky, které významně ovlivňují sportovní praxi a zvyšují celkovou 

účinnost tréninkového procesu. Zdrojem nových poznatků jsou nejen výsledky z různých 

vědních oborů a disciplín a ze speciální výzkumné činnosti v oblasti tréninkového procesu, 

ale i praktické zkušenosti trenérů. 

Termínu sportovní příprava se začalo používat ve spojení s procesem cvičení, 

opakování, zdokonalování pohybových činností, v nichž se usilovalo o dosažení co nejlepšího 

výkonu. Postupně se obsah tohoto procesu neustále zpřesňoval, prohluboval a obohacoval 

souběžně se zdokonalující se praxí. 

Sportovní přípravu lze vyjádřit jako společenský proces s přesnou formulací cílů a 

úkolů. 

Dovalil, Choutková (1988) definují sportovní trénink jako promyšlený, cílevědomý a 

organizovaný proces využívající různorodých cvičení, metod a podmínek, které mají zajistit 

rozvoj člověka, jeho připravenost ke sportovnímu výkonu ve zvoleném odvětví či disciplíně. 

Dovalil (2008) charakterizuje sportovní trénink jako výchovně vzdělávací proces, 

jehož cílem je dosahování individuálně nejvyšší sportovní výkonnosti ve vybraném 

sportovním odvětví na základě všestranného rozvoje jedince. 

 

2. 2. Pedagogické otázky sportovní přípravy mládeže 

 Dovalil a Choutková (1988) charakterizují sportovní trénink jako promyšlený, 

cílevědomý a organizovaný proces využívající různorodých cvičení, metod a podmínek, které 

mají zajistit rozvoj člověka, jeho připravenost ke sportovnímu výkonu ve zvoleném odvětví či 

disciplíně. 

 Vacula (1974) dělí cíle atletického tréninku na všeobecné a speciální. Všeobecným 

cílem je všestranný rozvoj mládeže, upevňování návyků, aktivně se starat o své zdraví a 

dodržovat správný režim dne. Speciální cíle souvisejí s jistými zvláštnostmi atletiky. 
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  Ve sportovní přípravě dětí dělí Perič (2004) tři základní priority trenéra: 

 Nepoškodit děti – Poškození mohou mít podobu fyzickou i psychickou. 

Fyzická se projevuje jasněji – skolióza páteře, předčasná osifikace kostí, různé 

kostní výrůstky atd. Psychické poruchy jsou méně nápadné. Přetrvávající stavy 

frustrace, úzkostnosti a podceňování mohou vést až k depresivnímu 

onemocnění. 

 Vytvořit u dětí vztah ke sportu jako k celoživotní aktivitě – Je velmi mnoho 

dětí, které pravidelně sportují, avšak velmi málo z nich má předpoklady pro to, 

aby se staly vrcholovými sportovci. Pro většinu dětí může být dětství prožité ve 

sportovním oddíle určitou startovací pozicí pro vytvoření vztahu ke sportu, 

jako k důležité součástí života. 

 Vytvořit základy pro pozdější trénink – Trénink u dětí by měl hlavně 

rozvíjet oblasti techniky pohybu, které je již dítě schopno zvládat, a to ze dvou 

důvodů. Prvním je dobrá úroveň vývoje centrální nervové soustavy a schopnost 

učit se novým pohybům. Druhý úzce souvisí s prvním – většina sportovních 

dovedností je značně složitá a vyžaduje precizní zvládnutí. 

 

2. 2. 1. Etapy dlouhodobé sportovní přípravy 

 Podle Dovalila (2008) je nutné organizovat dlouhodobý trénink podle zákonitostí 

fyzického i psychického vývoje jedince a podle specifických požadavků jednotlivých sportů. 

Proto je nutné odlišovat trénink dětí, dospívajících a dospělých. Cíle a úkoly jsou 

v jednotlivých letech víceletého tréninku odlišné. 

 Perič (2004) rozděluje sportovní přípravu na 4 etapy s těmito cíli a úkoly: 

 Etapa seznamování se se sportem – tato fáze sportovního tréninku má velký 

význam pro pozdější etapy tréninku. Měla by mít tyto základní úkoly: 

optimální psychický a tělesný rozvoj dítěte, zajištění všestranného pohybového 

rozvoje dítěte a vytvoření kladného vztahu k pravidelnému cvičení a tréninku. 

Cílem je připravit svěřence tak, aby byli schopni: 

 Plnit všechny podmínky tréninku 

 Pravidelně trénovat 

 Znát a dodržovat pravidla dané sportovní disciplíny a sportu všeobecně 



 

  12  

 Podřizovat se kolektivnímu způsobu tréninku 

 Vystupovat samostatně, aktivně a ukázněně v tréninku i v soutěžích 

 

 Etapa základního tréninku – pro tuto etapu je charakteristický postupný růst 

speciální výkonnosti dosahovaný na základě všestranné přípravy. Základním 

úkolem této etapy se stává optimální rozvoj obecných pohybových schopností 

a funkcí všech orgánů. Hlavní úkoly této etapy jsou:  

 Všestranně rozvíjet základní pohybové schopnosti 

 Osvojit si co největší množství pohybových dovedností 

 Zvládnout základy techniky a taktiky v dané sportovní disciplíně 

 Vypěstovat si trvalý vztah k systematickému tréninku 

 Osvojovat si základní vědomosti o dané sportovní disciplíně 

 

 Etapa specializovaného tréninku – tuto etapu charakterizuje postupné 

zvyšování intenzity tréninkového zatížení a přechod ke specializovaným 

tréninkovým podnětům. Hlavní úkoly této etapy jsou: 

 Rozvoj základních a speciálních pohybových schopností 

 Rozšiřování zásoby pohybových dovedností 

 Zvládání a zdokonalování účelné techniky 

 Zvládnutí hlavních zásad taktiky 

 Formování výkonové motivace 

 Upevňování životního způsobu s ohledem na požadavky tréninku 

 

 Etapa vrcholového tréninku – tato etapa se již přípravy dětí netýká. Úkoly 

této etapy jsou: 

 Dlouhodobě plánovat vysoké sportovní cíle a veškeré úsilí směřovat 

k jejich splnění  
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 Rozvojem funkční, kondiční psychické připravenosti vytvářet 

předpoklady pro další růst sportovní výkonnosti 

 Zdokonalovat a stabilizovat sportovní techniku 

 Rozvíjet taktické mistrovství 

 Upevňovat rysy osobnosti 

 Podřídit životní způsob požadavkům tréninku 

 

Cíle jednotlivých etap jsou relativně nezávislé na věku trénujících osob. Tento činitel 

však musí být respektován v konkrétní tréninkové metodice, zaměřené k jejich dosažení. Při 

plnění stejného cíle musí být formy a metody práce odlišné v přípravě dětí předškolního, 

mladšího nebo staršího školního věku.  

 

2. 2. 2. Principy sportovního tréninku 

 Jak se bude formovat perspektivní výkonnostní růst mládeže, to závisí na nadání i 

dalších faktorech ( správné hygienické návyky, stravování atd. ), hlavně na tréninkovém 

zatížení a výchovném působení. Díky rozsáhlému výzkumnému sledování a zkušenostem 

praxe, zformovala věda všeobecné principy sportovního tréninku mládeže a také prostředky a 

metody, které rozvoj mládeže facilitují (Havlíček, Hošek, Komadel 1987). V tréninkovém 

zatížení je potřebné respektovat dvě podstaty: 

 úroveň a charakter sportovního mistrovství tak, aby byla zabezpečena 

postupnost zvýšení zatížení v jednotlivých etapách, s ohledem na požadavky 

vrcholového sportovního tréninku 

 věkové osobnosti tak, aby tréninková činnost plně odpovídala funkčním 

možnostem organismu 

Choutka (1979) formuluje pro přípravu jako celek principy vyjadřující obecné 

zákonitosti, které se týkají především specifičnosti jejího obsahu.  

 

Těmito principy jsou: 

 princip všestrannosti 
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 princip systematičnosti 

 princip postupně se zvyšujícího zatížení 

 princip cykličnosti 

Tyto principy tvoří celek, propojují se, jejich společné působení podmiňuje vysokou 

účinnost tréninkového procesu. 

Princip všestrannosti, který by měl být základním  kamenem tréninku mládeže, 

zajišťuje jednotu úzce zaměřené přípravy s širokým zázemím celé osobnosti sportovce. 

Všestrannost tvoří základ pro pozdější sportovní výkonnost. Propojování všestrannosti a 

specializace by měla být vzájemná souhra doplňujících se složek. 

Princip systematičnosti vyjadřuje požadavek plynulosti a nepřerušovanosti 

tréninkového procesu. Systematičnost se týká nejen biologického základu sportovní 

výkonnosti, ale i výchovy a rozvoje všech vlastností. 

Princip postupně se zvyšujícího zatížení vychází ze skutečnosti, že systematickým 

tréninkem vzrůstají funkční možnosti organismu a tím roste úroveň jeho trénovanosti, která se 

musí projevovat co nejvšestranněji. Musí se uplatňovat nejen v růstu objemu zatížení, ale i 

v intenzitě složitosti řešených úkolů. 

Princip cykličnosti je zdůvodněn řadou faktorů. V první řadě je to rytmický 

charakter činnosti organismu sportovce. Druhým faktorem je, že samotný základ tréninku – 

střídání zatížení a zotavení – představuje cyklus, který považujeme za elementární. Princip 

cykličnosti se promítá i do stavby tréninku ve formě dnes zcela běžně používaných cyklů: 

mikrocykly, mezocykly, mikrocykly. 

 

 
2. 2. 3. Tělesný vývoj a tréninkové základy 

Rozhodujícím faktorem v začátcích atletického tréninku u dětí podle Dr. Güllicha je 

věk jedince. Ideální věk pro pokládání základů atletického tréninku je 11 – 14 let. Musíme mít 

na paměti, že  v tomto věku může být  dosti rozdílný tělesný rozvoj dětí stejného věku. 

Důležitým faktorem je neukončení nebo již ukončení růstu kostí v pubertálním období. 

V tomto období se začíná projevovat rozvoj sekundárních pohlavních znaků. Jsou zjištěny  

rozdíly v tělesném vývoji chlapců a dívek. Musejí být brány do zřetele důležité kategorie 

věku: kalendářního, biologického i tréninkového. 
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2. 2. 4. Charakteristika věkového období žáků 

Kalendářní věk se počítá od data narození a je tedy přesně stanoven. Složitější je to 

však s určením věku biologického. Určování biologického věku vychází z mnoha šetření 

zjišťujících údaje o tělesných rozměrech (výšce, hmotnosti apod.), vývoji chrupu, kostní 

zralosti apod. Na základě těchto šetření se určí, jaké znaky v průměru odpovídají tomu či 

onomu věku podle kalendáře. Tělovýchovné lékařství používá ke stanovení biologického 

věku hlavně ukazatele vývoje výšky a hmotnosti těla podle jednotlivých let, dále atlasy kostní 

zralosti a stupeň pokročilosti pubertálních změn (vývoj hrtanu, pohlavních znaků). (Dovalil, 

2002) 

 U tělesného vývoje můžeme rozlišovat 1. fázi mladšího školního věku, která probíhá 

od 7 – 10 let. Pak nastává fáze staršího školního věku u chlapců to bývá 10/11 až 12/13 let. U 

děvčat se tato fáze obvykle zkracuje od 10/11 až 11/12 let. Období puberty se rozděluje na 

dvě fáze: u  chlapců 12/13 až 14/15 let, u dívek to je 11/12 až 13/14 let. Dále následuje druhá 

pubertální fáze u chlapců 14/15 až 18/19 let, u dívek 13/14 až 17/18 let. (Güllich a kolektiv,  

2004) 

V posledních letech je prokazatelně zjištěno, že tělesná výška a váha mají tendenci 

k akceleraci. Proto mohou výše uvedené fáze nastoupit i o něco dříve. Starší školní věk a 

první pubertální fáze, kdy se výrazně  objevují pohlavní rozdíly mezi chlapci a děvčaty a 

začíná se výrazně projevovat individuální variabilita, je tedy nejvhodnějším věkem pro 

základní atletický trénink. 

 

2. 2. 5. Motorické schopnosti 

 Měkota, Novosad (2005) definují motorické schopnosti, jako obecné rysy ( vlastnosti ) 

či kapacity, které podkládají výkonnost v řadě pohybových dovedností. Předpokládá se, že 

nejsou snadno modifikovatelné praxí, jsou však relativně stálé během individuálního života 

jedince. 

 Motorické schopnosti je třeba brát jako možnosti jedince, nelze je pokládat za jistotu 

budoucího vývoje. Možnost zdokonalování pohybových dovedností je podmíněna 

motorickými schopnostmi. Pohybové dovednosti, jejich podmíněnost příslušnými 

schopnostmi a vzájemným se doplňováním představují základ, na kterém je možné vybudovat 

sportovní výkon. 
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 Motorické schopnosti lze rozdělit na:  

1. koordinační schopnosti a flexibilita 

2. kondiční schopnosti 

1. Koordinační schopnosti jsou empiricky stvrzené, více či méně teoreticky 

podložené hypotetické konstrukty (Měkota, Novosad 2005). 

 Mezi základní koordinační schopnosti patří:  

 Reakční schopnost 

 Rytmická schopnost 

 Rovnováhová schopnost 

 Orientační schopnost 

 Diferenciační schopnost 

 

Podle Měkoty, Novosada (2005) lze obecně charakterizovat koordinační schopnosti 

takto: 

 koordinační schopnosti jsou komplexně působící výkonové 

předpoklady 

 koordinační schopnosti jsou v úzkém vztahu k motorickým 

dovednostem, jsou předpokladem pro širší skupinu pohybových 

činností, jež se vyznačují podobnými koordinačními nároky 

 koordinační schopnosti mohou působit pouze v jednotě se 

schopnostmi kondičními 

Flexibilita je schopnost realizovat pohyb v náležitém rozsahu, o plné amplitudě. Týká  

se provedení pohybu v určitém kloubu či kloubním systému. Flexibilita je jedna 

z motorických schopností, schopnost člověka pohybovat částí nebo částmi těla v dostatečně 

velkém rozsahu (Měkota, Novosad 2005). 

 

Význam koordinačních schopností spočívá v osvojování nových dovedností, přispívají  
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k jejich stabilizování a k jejich adekvátnímu využívání v konkrétních situacích (Měkota, 

Novosad 2005). 

 

 2. Kondiční schopnosti podle Měkoty, Novosada (2005) a jejich úroveň je 

charakterizovaná jako výsledek složitých vazeb a funkcí různých systémů organismu, jako 

výsledek procesu morfologicko-funkční adaptace. Mezi pohybové schopnosti, u nichž je 

podmínkou závislost na funkční připravenosti systémů bioenergetického zabezpečení patří: 

 silové schopnosti: jsou kondičním základem pro svalový výkon vyžadující 

nasazení síly, jejíž hodnota se pohybuje kolem 30% individuálně 

realizovatelného maxima. Tuto hodnotu můžeme označit, jako základní běžně 

využívaný silový potenciál. Sílu lze definovat jako schopnost překonávat odpor 

vnějšího prostředí pomocí svalového úsilí (Měkota,Novosad 2005) 

 rychlostní schopnosti: jsou pohybové schopnosti konat krátkodobou 

pohybovou činnost – do 20s – v daných podmínkách ( konstantní dráha nebo 

čas bez odporu, nebo s malým odporem ) co nejrychleji. Rychlost pohybu je 

schopnost reagovat pokud možno co nejrychleji na podnět nebo provést při 

působení minimálního odporu pohyb co nejrychleji (Měkota, Novosad 2005) 

 vytrvalostní schopnosti: jsou schopnosti člověka k dlouhotrvající pohybové 

činnosti. Jsou to soubory předpokladů provádět cviční s určitou nižší než 

maximální intenzitou co nejdéle nebo po stanovenou dobu co nejvyšší možnou 

intenzitou (Choutka, Dovalil 1991) 

Podle Měkoty, Novosada (2005) vychází rozvoj kondičních pohybových schopností,  

ze současných poznatků funkční anatomie, zátěžové fyziologie a biomechaniky. Zvyšování 

jejich úrovně je  založeno na adaptační odpovědi organismu a na opakované pohybové 

zatěžování, na procesech homeostázy a superkompenzace. 

 

2. 2. 6. Dvě rozdílné tréninkové cesty 

Rozbory přípravy úspěšných sportovců (Dovalil 2008), vítězů olympijských her, 

mistrovství světa a dalších vrcholných soutěží ukazují, že špičkové výkonnosti mohou 

dosáhnout jen ti sportovci, kteří: 

 mají pro příslušný sport potřebný talent 
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 u nichž byly základy pro pozdější vrcholové výkony vybudovány již v dětském a 

dorosteneckém věku. 

 

Základní trénink je první důležitá etapa z hlediska dlouhodobé přípravy pro vrcholový 

výkon. Proto se musejí položit pevné základy pro stabilní fyzický i duševní rozvoj. Není 

lhostejné, kdy se co v tréninku dělá a s jakou intenzitou se trénuje.  V rámci tréninku je 

podstatné zjistit talenty pro atletiku, využívat příznivých individuálních biologických 

dispozic, vzbudit zájem o atletiku a přátelským postojem a nadšením vybudovat motivaci pro 

sport. V podstatě jsou známy dvě cesty k dosahování sportovních výkonů. Jsou to raná 

specializace a trénink odpovídající vývoji. 

Rozdíly mezi dvěma cestami k dosažení sportovního výkonu uvádí Dovalil (2008).                 

Strategie:   

 Cesta rané specializace (RS) si klade za cíl, dosahování vysoké výkonnosti co 

nejdříve,co nejrychleji dosáhnout úspěchu 

 Trénink odpovídající  vývoji (TOV) vnímá dětství a mládí jako přípravnou etapu, 

výkonnost musí být přiměřená věku 

Trénink:  

 RS - úzké zaměření na specializaci vede k jednostrannému rozvoji, cenu má jen to, co 

rychle směřuje k určenému cíli 

 TOV - odpovídající podíl všestrannosti 

Zatížení: 

 RS – jít až na hranici únosnosti, neúměrné nároky na ještě nevyzrálé jedince 

 TOV – postupné a pozvolné stupňování nároků 

Psychologické rysy: 

 RS – tvrdost, cílevědomost, napětí, vážnost, tlak na výkon 

 TOV – trénink odpovídající mentalitě věkového stupně, omezování tlaku na výkon, 

aktuální výkonnostní cíle a požadavky nejsou výlučné, radost, hravost, bohatství 

prožitku 
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2. 2. 7. Základní trénink jako sociální činitel 

V základním atletickém tréninku jde o to, aby byl trénink pro děti zábavný. Měl by být 

založen na herních principech, obsahovat atraktivní cvičení a soutěže. Osou atletického 

tréninku u dětí by měly být základní elementy běhu, skoku a vrhu. Také je nutné 

kompenzovat pohybové deficity se všemi jejich doprovodnými negativními jevy ( ztráta fit 

pocitu, větší náchylnost k úrazům ). Základní trénink je první fází z hlediska dlouhodobé 

přípravy pro vrcholový výkon. Při základním tréninku samozřejmě dochází u dětí 

k prohlubování mezilidských vztahů. Děti se poznávají a navazují důležité kamarádské vazby. 

Dítě má možnost během tréninku rozvíjet nejen své pohybové schopnosti, ale také 

komunikační dovednosti, které jsou neodmyslitelně spjaty s mentálním a sociálním vývojem 

jedince (Güllich a kolektiv 2004) 

 

2. 2. 8. Všestrannost 

 Cíle základního atletického tréninku jsou dány podle individuálního biologického 

vývoje mladého sportovce. Atletické disciplíny v průběhu základního tréninku musejí být 

pojímány jako celek, tedy žádná specializace. Zátěž v základním tréninku by se měla 

pozvolna stupňovat a vedle nácviku specifických atletických technik by se měly využívat 

semispecifické a všeobecné prostředky, aby docházelo k rozvoji kondičních a koordinačních 

schopností.  

 Dětský organismus je v době puberty v období růstu, proto by se měla tělesná 

muskulatura posilovat jako celek a zátěž pro jednotlivé svalové skupiny musí být rovnoměrná. 

Motorický rozvoj závisí na neuronálních procesech a to musí být zohledněno v základním 

tréninku vzhledem k různým vývojovým fázím pro jednotlivé strukturní elementy atletických 

technik. Proto nelze realizovat určité techniky z „top“ tréninku dospělých u dětí z prostého 

důvodu: například silové předpoklady chybějí. Takže třeba u sprintu dětí se rychlost zlepší 

zvýšením frekvence. (Güllich a kolektiv 2004) 

 

2. 3. Důležité zásady atletického tréninku mládeže 

 V kvalitním atletickém tréninku je nutné uplatňovat tři hlavních metodicko-

organizační požadavky (Choutková 1984): 

 Respektování zákonitostí vývoje organismu a osobnosti mládeže. Pro 

správné postavení tréninkového procesu nelze zapomínat na znalost 

morfologických, fyziologických i psychických  charakteristik v jednotlivých 
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etapách vývoje. Toto respektování neznamená omezení a  redukci všech 

stránek tréninkového procesu u dětí a mládeže vzhledem k tréninku dospělých, 

znamená celkově odlišný přístup z hlediska kvantity i kvality. 

 Všestrannost jako nezbytný předpoklad pro pozdější dosahování vysokých 

výkonů. Důsledné uplatňování principu všestrannosti je zásadní v období 

intenzivního rozvoje organismu dětí. Specializovaný trénink s mladými  atlety 

může vést sice k rychlejšímu zvyšování výkonnosti, ale bez možnosti dalšího 

rozvíjení a zdokonalování  v době, kdy je organismus plně rozvinut. 

 Perspektivnost je chápaná, jako důsledné uplatňování principu přiměřenosti 

v dlouhodobém tréninkovém procesu jak z hlediska vývojových zákonitostí 

příslušné etapy, tak z hlediska požadavků atletického tréninku, který je spjat 

s dosažením co nejvyššího individuálního výkonu. Sladění obou těchto hledisek 

určuje charakter tréninkového procesu s dětmi a mládeží jako období přípravy pro 

dosažení maximálního atletického výkonu. 

 

2. 4. Složky sportovního tréninku mládeže 

 Sportovní výkon je výsledkem vrozených schopností i získaných dovedností jedince. 

Komplex lidského organismu se projevuje ve sportovním tréninku tím, že jeho vliv 

nezasahuje pouze dílčí orgány či jejich systém, ale týká se ve svých důsledcích vždy 

organismu jako celku. Proto se často uvádí převážný rozvoj té či oné vlastnosti, neboť je třeba 

si uvědomit, že izolovaný rozvoj jisté vlastnosti je prakticky nemožný. 

 Všechny úkoly sportovní přípravy se realizují pomocí tréninkových složek, které jsou 

obsahem tréninkového procesu (Vacula 1983, Choutka, Dovalil 1991): 

1. Kondiční příprava 

2. Technická příprava 

3. Taktická příprava 

4. Psychologická příprava 

Úkolem sportovní přípravy je zdokonalování, podmiňování a skloubení jednotlivých 

složek v celek. 
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2. 4. 1.  Kondiční příprava 

 Kondiční příprava zajišťuje podle Choutky, Dovalila (1991) tyto úkoly: 

1. Zdokonalování všestranného pohybového základu: 

 Rozšiřování počtu osvojených pohybových dovedností a návyků; 

 Rozvojem pohybových schopností v nejrůznějších kvalitách jejich projevů; 

2. Rozvoj síly, rychlosti, vytrvalosti a obratnosti na bázi příslušných fyziologických 

funkčních systémů a odpovídajících psychických procesů; 

3. Rozvoj speciálních pohybových schopností v souladu s potřebami techniky 

příslušných sportovních činností a energetických režimů jejich výkonového 

provedení. 

Kondiční příprava je stavebním kamenem pro celý sportovní trénink. Je zaměřena na     

položení základních tělesných předpokladů pro vysokou sportovní výkonnost ( konditio = 

podmínka, předpoklad ). Je třeba ji chápat v celé její šíři a složitosti. Kondiční příprava je 

základem pro pozdější zvládnutí správné techniky sportovní činnosti. Nejdůležitější se stává 

právě v tréninku dětí a mládeže, kde plní dvě základní funkce: zajištění všestranného rozvoje 

mladého sportovce ( obecná kondice ), druhá souvisí s požadavky daného sportu ( speciální 

kondice ). U dětí a mládeže je nejdůležitější klást důraz právě na kondici obecnou, aby bylo 

možné postupné zvyšování výkonnosti sportovce. 

V atletickém tréninku jde podle Vaculy (1983) v prvé řadě o rozvoj pohybových 

schopností: rychlosti, síly, vytrvalosti a pohyblivosti. Také je velmi důležité zabývat se 

rozvojem výbušnosti. Podstatou výkonu v atletických disciplínách je právě překonávat 

klidovou setrvačnost a uvádět tělo nebo náčiní atleta v co nejkratším čase do co nejvyšší 

rychlosti. 

V tělesné kondiční přípravě se rozvíjí: 

 Rychlostní schopnosti 

 Silové schopnosti 

 Vytrvalostní schopnosti 

 Obratnostní schopnosti 

 Pohyblivost 
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2. 4. 2. Technická příprava 

 Choutka, Dovalil (1991) definují technickou přípravu jako proces zaměřený na 

osvojování a zdokonalování sportovních dovedností, jimiž sportovec projevuje svůj 

výkonnostní potenciál ve složitých podmínkách soutěží. Obecným základem technické 

přípravy je motorické učení. 

 V průběhu technické přípravy se řeší tyto základní úkoly (Choutka, Dovalil 1991): 

1. Rozvoj koordinačních schopností jako základu účinné techniky; 

2. osvojování sportovních dovedností a jejich stabilizace; 

3. zdokonalování sportovních dovedností v podmínkách soutěžních situací. 

Podle Vaculy, Dostála, Vomáčky (1983) u technické přípravy z atletického hlediska 

jde hlavně o vytvoření a formování pohybových návyků a zvládnutí správné techniky 

dané atletické disciplíny. Pro dosažení vysokých výkonů v atletice je nezbytné, aby 

technická příprava tvořila s ostatními složkami sportovního tréninku jednolitý proces, aby 

se s nimi navzájem doplňovala. 

V etapě základního tréninku u dětí probíhá osvojování techniky rychle a snadno díky 

vyrovnanému vztahu mezi procesy podrážděni a útlumu. Velká plastičnost mozkové kůry 

umožňuje jednak vytvářet nové pohybové dovednosti z dříve zvládnutých pohybových 

prvků a také rychle reagovat na nové požadavky a přizpůsobit se jim (Choutková 1984). 

 

2. 4. 3. Taktická příprava 

 Taktikou uvádí Choutka, Dovalil (1991) výběr způsobu vedení boje v daných 

podmínkách, jehož cílem je optimální výsledek nebo vítězství v soutěži. 

 Taktická příprava slouží v atletice k vytvoření takových taktických předpokladů a 

schopností, které by umožnily použít v závodu to, čeho bylo dosaženo kondiční, technickou a 

psychologickou přípravou. Taktická příprava zahrnuje jak budování trvalých návyků 

taktického chování, tak i rozvoj taktického myšlení a závodnické inteligence, která souvisí 

s celkovou mentální úrovní atleta ( Vacula 1974, 1983 ). 

 V taktické přípravě uvádí Choutka, Dovalil (1991) tyto úkoly: 

1. Osvojování taktických vědomostí ( teorie taktiky ); 

2. osvojování a zdokonalování variant řešení typických soutěžních situací; 

3. rozvoj schopností výběru optimální varianty řešení soutěžní situace; 
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4. rozvoj tvůrčích schopností; 

5. rozvoj taktického myšlení v rámci plánů vyššího řádu ( taktického plánu utkání, 

strategického plánu aj. ). 

V této složce přípravy v atletice jde především o to, aby docházelo k uplatňování toho, 

čeho bylo dosaženo v přípravě: kondiční, technické a psychologické. Osvojené taktické 

vědomosti umožňují sportovci pochopit a analyzovat soutěžní situace (Choutka, Dovalil 

1991). 

V tréninku dětí a mládeže v taktické přípravě je důležité seznámit svěřence 

s atletickými pravidly, poukázat na výchovu k samostatnosti, na vhodné vystupování a 

chování při tréninku i na závodech (Choutková 1984). 

 

2. 4. 4. Psychologická příprava 

 Psychologická příprava je proces cílevědomého ovlivňování a sebevýchovy sportovce 

a sportovního družstva, kterým se rozvíjí komplex osobnostních vlastností, psychických stavů 

a procesů, zvláště pak volních a morálních vlastností, které souhrnně vytvářejí ucelený stav 

optimální psychické připravenosti (Choutka, Dovalil 1991). 

 

 Choutka, Dovalil (1991) uvádí jednotlivé okruhy psychologické přípravy: 

1. Rozvoj morálních a volních vlastností; 

2. Regulace emočních procesů; 

3. Rozvoj racionálních základů psychiky sportovce; 

Úkolem psychologické přípravy je především rozvoj a upevňování kladných 

morálních a volních vlastností a rozumových schopností. Psychologická příprava prolíná 

tělesnou a technickou přípravu, a to tím účinněji, čím je pohybová činnost cílevědomější, 

systematičtější a plánovitější (Choutková 1984). 
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2. 5. Charakteristiky objektů a subjektů tělesné výchovy 

 

2. 5. 1.  Charakteristika trenéra mládeže 

Trenérství je specifická profese se stoletou tradicí. Sportovní trenér je odborník, který 

organizuje, zajišťuje a především vede trénink sportovců. Mezi hlavní činnosti trenéra patří 

jak činnosti teoretické (rozvoj jeho vzdělávání), tak činnosti praktické (vedení tréninku).  

Podstatou trenérství je adekvátní sociální jednání, jež vychází z aplikace hlubokých 

teoretických znalostí, z pedagogické odpovědnosti a z respektování základních principů 

sportovní etiky. 

Být dobrým trenérem je krásná, ale zároveň složitá profese. Současně totiž vykonává 

roli vychovatele, učitele, fyziologa, manažera i psychologa. Trenér by si ale hlavně měl být 

vědom obrovského vlivu na výchovu svých svěřenců, a proto by nikdy neměl dávat přednost 

vítězství před hodnotami, které souvisejí s rozvojem pozitivních charakterových vlastností 

sportovců a s jejich zdravím.  

Být trenérem může být pro mnohé velká čest. Je to příležitost vychovávat a vést mladé 

lidi jejich sportovním životem. Úkolem trenéra je „pozitivně ovlivňovat“ život svěřenců. 

Trenér pomáhá sportovci zvládnout nové dovednosti a připravuje ho na morální a etické 

požadavky, které na něj moderní společnost klade. 

Trénování je procesem učení. Trenéři vedou sportovce k ovládnutí technických a 

taktických prvků daného sportu, ale také řídí a upravují proces, jak tyto získané dovednosti 

mohou následně uplatnit při vlastním soutěžním výkonu. 

Trénovat znamená vést a řídit. Trenér má nad svými svěřenci velkou moc, což 

znamená také to, že má velkou zodpovědnost. Trenérství není záležitost, kterou může 

vykonávat každý. Trénování je profese, která slouží jiným lidem. Čím lépe rozvíjí trenér svou 

osobnost po stránce duševní i fyzické, tím většího úspěchu dosáhne i u svých svěřenců. 

Trenér by měl mít nejen dobrá předsevzetí, ale také by se měl seznámit se všemi dostupnými 

poznatky ze svého oboru. 

 

Existují tři trenérské styly:  

 Autoritativní styl – trenér „diktátor“ – trenér dělá všechna rozhodnutí sám 

 Submisivní styl – trenér „opatrovatel“ – trenér dělá jen nezbytná rozhodnutí, vydává 

minimum pokynů, minimálně zasahuje do tréninku 

 Kooperativní styl – trenér „učitel“ – trenér rozhoduje spolu se svými svěřenci 

(Martens 2004, Svoboda 2003) 
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2. 5. 2. Charakteristika učitele Tv 

Základem efektivního působení učitele tělesné výchovy je komplex přímých i nepřímých 

vyučovacích a výchovných činností. Účinnost výchovně vzdělávacího procesu však 

významně ovlivňují i žáci (jejich motivace, tělesný rozvoj, psychické vlastnosti aj.), učivo 

(curriculum, učební projekt) i působení podmínek (materiálních, sociálních, právních aj.). 

Každý učitel ve výchovně vzdělávacím procesu, ale i mimo něj, působí jako objekt svou 

profesionalitou (kvalifikací, zkušenostmi, vědomostmi a dovednostmi aj.), ale zároveň i jako 

subjekt svou osobností (psychickými vlastnostmi, vlastními zkušenostmi, psychickými stavy 

atd.). Objektivní a subjektivní v působení učitele nelze od sebe oddělit. Vzájemně se ovlivňují 

a prolínají. Učitel tělesné výchovy plní ve výchovně vzdělávacím procesu určité funkční 

činnosti: výchovné, vzdělávací, řídící a organizátorské, plánovací a projektivní,  

administrativní a ekonomické. Dále jsou na učitele TV kladeny požadavky na tělesné a 

psychické dispozice. Některé jsou obecné, shodné s požadavky kladenými na učitele jiných 

vyučovacích předmětů, jiné jsou specifické. Patří k nim: odolnost a emoční stabilita při 

výkonu profese učitele tělesné výchovy, které vyplývají např.:  

 z psychického napětí spojeného s vysokou koncentrací a distribucí pozornosti, 

 ze složitého rozhodování v časovém deficitu 

 z výuky žáků různých věkových stupňů a s rozdílnými předpoklady, apod. 

 

Dle klasifikace užívané v psychologii práce patří výkon učitelské profese v tělesné výchově 

většinou do čtvrté (nejvyšší) kategorie z hlediska evokovaného neuropsychického napětí (Ilin 

1987). Způsobeno je zejména počtem žáků ve třídách, vysokou dynamikou měnících se 

situací, zvýšenými nároky na bezpečnost prováděných cvičení aj. U učitele TV jsou také 

kladeny nároky na tělesnou zdatnost a výkonnost. Jsou představovány vysokou tělesnou 

zátěží, vyplývající z rozsahu vyučovací činnosti, dokonalým zvládnutím široké variety 

pohybových dovedností a činností i podmínkami práce. Osobnost učitele je celistvou 

organizací všech vnitřních podmínek (tělesných i duševních), která se v činnostech projevuje 

jako integrální a otevřený systém. Ve struktuře osobnosti učitele tělesné výchovy lze vymezit 

následující faktory: 

 tělovýchovně pedagogická zaměřenost - prestiž učitele tělesné výchovy, zájem o 

tělesnou výchovu a sport, vztah k dětem 

 vědomosti a dovednosti – obecné (všeobecně vzdělávací), speciální (tělovýchovné, 

pedagogicko psychologické, biomedicíncké) 
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 schopnosti – pohybové, didaktické, percepční, komunikativní, organizační, mentální a 

tvůrčí, akademické 

 vlastnosti – mravní, volní, psychomotorické, sociální role 

 

Je tedy důležité, jak se učitel ke svému povolání staví, jaký má vztah k dětem, jakým 

způsobem se vyjadřuje, jaké jsou jeho priority apod. 

Profese učitele je proto zodpovědným povoláním. Především na nich totiž záleží, jak dokáží 

na mladou populaci zapůsobit a do jaké míry u nich vypěstují kladný vztah k pohybové 

aktivitě (Rychtecký, Fialová; 2002). 

 

 

2. 5. 3. Obecná charakteristika zkoumaného souboru 

Charakteristika žáků sportovních tříd se zaměřením na atletiku a žáků z tříd bez 

sportovního zaměření. 

 Mezi žáky sportovních tříd a tříd základních škol bez sportovního zaměření určitě 

najdeme spoustu rozdílů. Nicméně, jsou zde elementy, které jsou si velmi podobné. 

Děti ze sportovních tříd jsou pohybově talentované, což mohou být i děti z obyčejných tříd. 

Žáci sportovních tříd však právě toto sport. nadání soustavně rozvíjejí. Žáci, kteří mají zájem 

být zařazení do sportovní třídy, musí splnit před nástupem do 6. třídy talentové zkoušky. Na 

sportovní škole ZŠ Englišova v Opavě jsou to disciplíny: běh na 60m, běh na 1500m, skok 

daleký a hod míčkem. Děti, které prokáží alespoň v některém odvětví své sportovní nadání, 

mají možnost nastoupit do tříd se specializací na atletiku. 

 I když  se jedná o třídy s tímto zaměřením, dovednosti dětí jsou rozvíjeny v různých 

dalších sportech: basketbal, volejbal, plavání, lyžování atd. Tím se na této škole zachovává 

důležitá podstata všestranného rozvoje mladých sportovců. Atletický trénink je uplatňován 

všeobecně, až v pozdějším věku ( 9. třída ) se děti orientují na „svou“ disciplínu. Po 

absolvování povinné školní docházky se dá říci, že děti ze sportovních tříd zvládají základy 

všech nám známých sportů a jsou nejlépe připraveny pro možné studium na sportovních 

gymnáziích. Do specializovaných sportovních tříd se mají možnost dostat všechny děti, které 

jsou sportovně talentované a mají kladný vztah ke sportu. Nezáleží tedy ani tak na studijních 

výsledcích, ani na sociálním prostředí, ze kterého pocházejí. Důležité je, že se žáci chtějí 

pohybově projevit. 

 Děti v nespecializovaných třídách, ať už na vesnici či ve městě, mají většinou cestu ke 

klubovému sportu trochu obtížnější. I když se mezi těmito dětmi najdou někteří velice 
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talentovaní, tím, že se tento talent dále nerozvíjí, může „zakrnět“. Na rozdíl od dětí ze 

sportovních tříd mají tito žáci pouze 2 hodiny povinné Tv týdně. Při této dotaci hodin  je 

velmi těžké, téměř neuskutečnitelné, věnovat se dítěti více individuálně. Z vlastní zkušenosti 

vím, že  někteří učitelé Tv na školách neznají ani základy hlavních sportů a tak často volí 

variantu: „tady máš míč a hraj si“. O to více jsou právě žáci na nesportovních školách díky 

neznalostem a laxnosti učitelů o pestrost sportů ochuzeny a Tv je díky stereotypu přestává 

s přibývajícím věkem bavit. 

 I na nesportovních školách  však může být Tv díky učiteli zajímavá a zábavná, jen se 

nesmí podceňovat její důležitost, zvláště pak v dnešní době, kdy jsou na vzestupu civilizační 

choroby a nezdravý životní styl. 

 

Obsah výuky: 

• Žáci sportovní třídy se zaměřením na atletiku 

- 6 hodin TV týdně (6. třída); 8 hodin TV týdně (7. – 9. třída): 

 všeobecná příprava – 3 hodiny 

 specializovaná příprava – 2 hodiny (6. třída); 4 hodiny (7. – 9. třída); 

nepovinná 

 regenerace (bazén) – 1 hodina  

- letní a zimní soustředění 

 

- výuka probíhá na školním tartanovém hřišti, ve dvou tělocvičnách a v plaveckém bazéně 

 

 Žáci atletických sportovních tříd na ZŠ Englišova jsou členy TJ Sokol Opava. Účastní 

se jak školních, tak klubových soutěží. Výuka probíhá pod dohledem učitelů TV a trenérů 

atletiky. 

 

• Žáci tříd bez sportovního zaměření 

- 2 hodiny TV týdně (6. – 9. třída) 

- zimní kurz (7. třída – povinný, 8. – 9. třída – nepovinný) 

 

 Žáci tříd bez sportovního zaměření se mohou také zúčastnit školních sportovních 

soutěží, v kategorii nesportovních tříd. 
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2. 6.  Atletika v Tv na základních školách 

Atletika se svým postavením řadí mezi sporty, které zajišťují všestranný rozvoj 

mládeže. Z atletiky vychází mnoho jiných sportovních odvětví. Všestranná atletická průprava 

v Tv základních škol zajišťuje komplexní pohybový rozvoj žáků. Je velmi důležité, aby 

atletická cvičení byla zařazena v hodinách Tv. Jejich působení kladně ovlivňuje pohybové, 

kondiční schopnosti a koordinační schopnosti. Z tohoto hlediska se stává atletika nezbytnou 

pro osvojování si dovedností v jiných sportech. 

 Od školního roku 2007/2008 jsou v platnosti na základních školách tzv. Rámcové 

vzdělávací plány. Ty určují co a jak se ve školách daného typu bude vyučovat. Obsah 

předmětů tělesné výchovy se vyučuje v tematických blocích. Učivo není děleno do 

jednotlivých ročníků, nýbrž se skládá z námětů a výstupů pro uvedené vzdělávací etapy. 

Existuje učivo základní a učivo rozšiřující. Základní učivo by se mělo týkat všech žáků. 

Rozšiřující učivo učitel nabízí v případě časové dotace předmětu Tv, zájmů žáků o sport a 

v neposlední řadě při lepších podmínkách školy. 

 Atletice ve školní Tv je věnován prostor zhruba 20% času u chlapců a u dívek 16%. 

To odpovídá cca 10-15 hodin ročně  ve 2 hodinách tělesné výchovy týdně. Atletika se 

obvykle zařazuje do plánu výuky v období jara a podzimu. 

 Již na prvním stupni základní školy se žáci setkávají s atletickými disciplínami. Zde je 

potřeba vytvořit u dětí správné pohybové návyky pro běhy, skok daleký a hod míčkem. To 

vše nejlépe prostřednictvím drobných pohybových her. Na druhém stupni základní školy by 

mělo docházet k osvojování a zdokonalování základních pohybových dovedností a rozvoji 

pohybových schopností. 

 Na druhém stupni základní školy by žáci měli být seznámeni s těmito atletickými 

disciplinami: 

 Běhy: speciální běžecká cvičení, technika šlapavého i švihového běhu, nízký start, 

štafetová předávka spodním obloukem, vytrvalý běh v terénu v trvání do 20min. 

 Skoky: odrazová průprava, skok do dálky skrčnou technikou, skok do výšky flokem 

 Vrhy, hody: průpravné odhody koulí, vrh koulí( dívky 3kg, chlapci 4kg ) z místa i 

sunem, hod míčkem z místa a se zkřižným krokem z krátkého rozběhu. 

(Jeřábek 2008) 
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2. 6. 1. Všeobecné základy metodiky atletického tréninku mládeže 

Sportovní výkon v atletice je určen třemi faktory: technikou, koordinací a kondicí. 

Tyto komponenty se v lehké atletice neustále prolínají. V popředí v základním tréninku stojí 

technika a koordinace. Kondiční faktory souvisejí s biologickým věkem atleta a jsou 

všestranně rozvíjeny. Objem a intenzita podráždění se ovlivňují protichůdně, čím je objem 

zátěže větší, tím menší musí být její intenzita. V tréninku je účinná ta zátěž, která je vyšší než 

jistá míra podráždění. Tato hladina je v oblasti vytrvalostní zátěže asi 30% maximálního 

výkonu, v oblasti silového asi 50% výkonu a v oblasti rychlostního tréninku asi 85%. Mezi 

sériemi zátěže jsou nutné pauzy, aby byl atlet v další zátěži schopen výkonu. Příliš krátké 

pauzy by vedly k únavě a příliš dlouhé přestávky nejsou v tréninku ekonomické. „Úplné“ 

pauzy jsou nutné v koncentrickém tréninku techniky, při rozvoji maximální rychlosti a 

rychlostní síly ve sprintu, skoku a vrhu, částečně i v koordinačním tréninku. Neúplné pauzy 

mohou činit až 2/3 úplné pauzy. Zkrácení pauzy může být pro koordinační cvičení a cvičení 

pro výdrž. Podle intenzity a objemu zátěže a tvorby přestávek můžeme rozlišovat následující 

tréninkové metody: vytrvalostní metody, extenzivní a intenzivní intervalové metody, 

opakovací a závodivé metody. 

 Pohybové techniky musejí stále sledovat atletovu kondici, jeho růstové fáze a tělesné 

proporce. Předpokladem pro osvojení techniky je předvedení určitého pohybu (např. 

trenérem, jiným atletem, videonahrávkou). V počátcích základního tréninku se sportovci učí 

technice napodobením a vyzkoušením.  Důležitá je též zpětná reflexe trenérem o pohybovém 

projevu. Mladý atlet by se měl sám učit vnímat svůj vlastní pohyb. Na rozdíl od 

koordinačního tréninku se technický trénink vyznačuje konstantními situacemi. V technickém 

tréninku jsou různé možnosti pro provedení a osvojení pohybu: procvičení od jednoduchého 

k těžšímu, od známého k neznámému. Je dobré procvičovat pomalé pohybové výkony, pak 

rychlejší, složitější pohyb rozložit na dílčí prvky, ale pak samozřejmě tyto dílčí prvky 

integrovat do celkového pohybu.  (Güllich a kolektiv,str.51, 2004) 

 

 

2. 6. 2. Roční tréninkový cyklus v přípravě dětí 

Budeme-li vycházet z charakteristických rysů atletiky a zároveň brát v úvahu průběh 

školního roku, je u žákovských kategorií s pohledu Vinduškové (2003) a Jeřábka (2008) 

nejvhodnější tato stavba tréninkového cyklu: 
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1. Zimní přípravné období  

 všeobecné - toto období probíhá v měsících listopad – prosinec. 

V tréninku se zaměřujeme na zdokonalování aerobní zdatnosti, rozvoj 

vytrvalostních a vytrvalostně silových schopností. Objem zatížení je 

vyšší než intenzita. 

 speciální – probíhá v období cca v lednu. Začíná růst podíl speciálních 

tréninkových prostředků. Intenzita zatížení se zvyšuje 

 

2. Zimní závodní období 

Toto období se vyznačuje poměrně krátkou dobou cca únor. Výkon mladého 

sportovce je soustředěn obvykle k jednomu závodu ( nejčastěji mistrovství ČR ). 

Trénink je zaměřen na správné provádění techniky disciplín v závodní intenzitě a 

tréninkový objem klesá. 

3. Jarní přípravné období 

 všeobecné – cca březen až 1. polovina dubna. Úkolem tohoto období je 

nabytí všeobecné kondice, rozvoj pohybových schopností a průpravná 

cvičení mírné intenzity. 

 Speciální – cca polovina od 2. poloviny dubna – květen. Intenzita 

v tréninku se zvyšuje a roste podíl speciálních tréninkových prostředků. 

Na konci tohoto období mohou přijít první přípravné starty 

v podpůrných, ale i v hlavních disciplínách. 

4. Závodní období I. 

Toto období probíhá cca červen až 1. polovina července. V tuto dobu probíhá 

nejvíce závodů a mladí atleti absolvují jeden až dva závody týdně. Trénink je 

zaměřen k vyladění formy na jednotlivé závody. Objem tréninku klesá a pokusy 

jsou prováděny vysokou intenzitou v závodním provedení. 

5. Přípravný mezocyklus 

Probíhá v období cca 2. polovina července až srpen. Zde se využívá letních 

prázdnin k aktivnímu odpočinku. 
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6. Závodní období II.  

Toto období je kratší. Závody probíhají od konce srpna do prvního říjnového 

víkendu. Platí stejné zásady jako u závodního období I. 

7. Přechodné období 

Je uplatňováno v říjnu. Důležité je, aby si atleti odpočali od závodění a atletického 

tréninku. Doporučuje se věnovat jiným sportům, zvláště sportovním hrám. 

 

 

2. 6. 3.  Popis základních disciplín atletického žactva 

Běh - sprint 

Běh je nejpřirozenější způsob u člověka pro pohyb vpřed. Je to základní součást 

lehkoatletických disciplín. Běh je proto centrální část základního atletického tréninku. 

Základním pohybovým prvkem pro běžecký trénink je aktivní nasazení nohy. Důležité 

je též celkové držení těla včetně paží. Součinnost paží podporuje pohyb při běhu a vyrovnává 

pendlující a rotátorní pohyby těla. Běžecký rytmus se dá ovlivnit krokovou frekvencí a délkou 

kroků. Rychlost běhu závisí na zaměření tréninku. 

Reakční a startovací cvičení je možné z různých výchozích poloh. Volba směru běhu 

je důležitá pro procvičení koordinace a běžecké techniky. Nezanedbatelnou součástí tréninku 

je podklad, na kterém se cvičení provádějí. Mělo by se trénovat v různých podmínkách, což je 

vhodné k omezení jednostranné zátěže pohybového aparátu. 

Ve sprinterském tréninku jsou rozhodující tyto faktory:  

1. Reakční čas při startu ( u pevného startu z bloku ) 

2. Maximální zrychlení a plynulý přechod ze startu do sprinterského běhu 

3. Dosažení a udržení maximální rychlosti 

            Rozvoj rychlosti u dospívajícího organismu by se měl odehrávat v anaerobním – 

alaktátovém systému. Tato energetická hotovost vystačí jen na 4 – 6 sekund při maximální 

zátěži. Z toho se musí odvíjet  následující kritéria pro zátěž u mládeže. Tréninkové cvičení pro 

rozvoj rychlosti se musejí provádět v maximální rychlosti, čas maximální zátěže by neměl 

překračovat 6 sekund, což odpovídá běhům na 20/30m. Delší zátěžové časy by odpovídaly 

jiným tréninkovým cílům. Sprinterský trénink by se měl uplatňovat u odpočatého organismu. 
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Mezi jednotlivými zátěžemi se musejí zachovat dostatečné pauzy. Obecné pravidlo: na 1 sec. 

zátěže asi 2min pauzy. 

 Při tréninku sprintu jsou dva základní technické elementy:  

1.   Nízký start z bloků  

2.   Sprinterský běh 

 Nízký start umožňuje sportovci silný odraz, dlouhou zrychlovací fázi a plynulý 

přechod ze startu do běhu. Dobrý nízký start se může podařit jen tehdy, když je startovací 

blok dobře nastaven vzhledem ke startovní linii.  

 Nejdůležitější kritéria pro sprinterský běh jsou: dobře fixovaná pánev, trup včetně 

hlavy má být lehce nachýlen dopředu, pohled běžce má směřovat na cíl, noha má mít aktivní 

tahoucí pohyb vpřed, důležitý je střídavý pohyb paží v ramenním kloubu. 

 

Překážkový běh 

 Základním požadavkem pro překážkový běh je zvládnutí techniky sprinterského běhu. 

Dále jsou na atleta kladeny další technické, koordinační a kondiční požadavky. Cílem je 

překonat trať s překážkami, které jsou v určitých vzdálenostech a o určité výšce v co 

nejkratším čase. Překážkoví běžci musejí přizpůsobit délku kroků, frekvenci a rytmus dané 

vzdálenosti překážek. Běh od první až do poslední překážky a do cíle má být co možná 

nejvíce stejnoměrný. Rozhodující pro úspěšný překážkový sprint jsou tyto faktory: silný odraz 

ze startovacího bloku, maximální zrychlení a optimální přechod ze startu do běhu, aktivní 

překonání překážek, aktivní mezipřekážkový běh a udržení maximální rychlosti běhu mezi 

překážkami. 

 Prvním technickým elementem u překážkového běhu je start a rozběh na první 

překážku. Rozběh by měl být dle podmínek, délky dolní končetiny a kroku asi na 8-10 

krokový rytmus. Současně se má vyzkoušet odrazová noha, někdy je třeba změnit přední nohu 

ve startovním bloku nebo lehce posunout blok dozadu od startovní linie. 

 Druhým technickým prvkem u překážkového běhu je přechod přes překážku a běh 

mezi překážkami. S odrazem před překážkou musí švihová noha provést aktivní pohyb vpřed 

a zároveň trup se předkloní dopředu dolů, aby docházelo k co možná nejmenšímu výškovému 

kolísání těžiště. Opačná paže ke švihové noze se má též polohovat dopředu, aby se snížila 

rotace těla. Po překonání překážky musí být vedena švihová noha aktivně co nejrychleji 

k zemi. 
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Štafetový běh 

Štafetový běh je v atletice jedinou týmovou disciplínou ve smyslu pravé spolupráce a 

střídání nejen ve smyslu sumace jednotlivých výkonů. Cílem je co nejrychlejší transport 

štafetového kolíku dalšímu běžci na dané trati. Podstata transportu štafety spočívá především 

v technice předávky. Důležitá je také taktika: rozestavění běžců na úsecích podle jejich 

schopností ( startu, výběhu zatáčky, atd. ). Při tréninku se nejdříve nacvičují rozběhy a pak 

následuje nácvik předávání štafetového kolíku. Rozlišují se dva způsoby provedení předávky 

štafety – spodním a vrchním obloukem. 

 

Vrhy a hody 

Atletická pravidla vymezují rozdíly mezi vrhem a hodem. Mezi nářadí, kterým se hází  

patří míček, oštěp, disk a kladivo. Koulí se vrhá. Je důležité, aby se začátečníci učili využívat 

při vrzích a odhodech co nejvíce svalových skupin. Již od počátku základního tréninku je 

třeba klást důraz na správnou techniku provedení, která nutí zapojovat všechny svalové 

skupiny. Pracující svalové skupiny je nutné usměrňovat a svalovou sílu aplikovat do směru 

vrhu nebo odhodu. Podstatným elementem pro maximální výkon je využití co největšího 

rozsahu pohybu. 

 

• Vrh koulí 

 Existují dvě rozdílné techniky vrhu koulí: zádová technika neboli vrh se sunem a vrh 

s otočkou. V základním tréninku se využívá vrhu se sunem. Tato technika vrhu je pro 

začátečníky více vhodná. Délka letu koule závisí na třech faktorech: rychlost při odvrhu 

koule, úhel vrhu a tělesná výška atleta.  

Hlavní body v technice vrhu koulí se sunem jsou tyto: 

1. Koule leží na kořenech prstů v prodloužení osy ramen 

2. Uvolněný základní postoj 

3. Snížení při zahájení sunu 

4. Postupné vytáčení po ose kotník, koleno, bok, hrudník, rameno, paže 

5. Dynamické dokončení náponu nohou 

6. Odvrh ve dvouoporovém postavení 
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• Hod diskem 

 Tato disciplína je koordinačně složitá. Je proto důležité nacvičovat základní techniku 

s náčiním nízké hmotnosti. Na rozdíl od míčku nebo koule umožňuje disk využít 

aerodynamických vlastností. Půvabem hodu diskem je estetika otočného pohybu a 

aerodynamický let disku. Úspěšnost v disciplíně vrhu diskem spočívá ve třech hlavních 

faktorech: rychlosti odvrhu, úhlu vrhu a na aerodynamických vlastnostech náčiní. Rychlost 

vrhu disku závisí na rychlosti otočného pohybu. Atleti s dlouhými pažemi mají přirozenou 

výhodu. Natočením a natažením vrhající paže za tělem vzniká mezi paží, ramenem a osou 

pánve předpětí. Zároveň blokováním energie na protistraně těla se tato energie v maximální 

míře přenese na disk, což je velice žádoucí. Aerodynamické faktory letícího disku jsou 

určovány rychlosti a směrem větru. Důležité je také, aby při odvrhu byl ukazováčkem disk 

veden do rotace. Rotace totiž stabilizuje a udržuje vztlak disku co nejdéle.  

Hlavními technickými prvky při hodu diskem jsou: 

1. Držení disku a postoj při vrhu 

2. Vlastní odvrh vytvořený z předpětí 

 

• Hod oštěpem ( míčkem ) 

Snahou u této disciplíny je, po rozběhu a přenesení impulzu z těla na nástroj, vržení 

oštěpu co nejdále. Úspěšnost hodu oštěpem závisí na rychlosti odhodu, úhlu odhodu a 

aerodynamických podmínkách. Rychlost odhodu závisí na rychlosti rozběhu a na přenosu 

impulzu při odhodu. Velmi důležité je vytvoření a uvolnění předpětí. Napětí je vytvořeno tím, 

že se oštěp nachází v prodloužení osy ramen. Z počátku tréninku by se měly procvičovat 

odhodová cvičení z frontálního postavení a následně různé formy rozběhu. Poloha oštěpu by 

se při běhu neměla měnit.  

 

Technickými elementy nácviku hodu oštěpem jsou: 

1. Procvičování správného postoje 

2. Odhod oštěpu z rozběhu 
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Skoky 

Atletické skoky jsou charakterizovány tím, že atlet získá rozběhem rychlost a na co 

největší vzdálenost nebo výšku se katapultuje. Skoky přesahují jako podstatný prvek i do 

jiných sportovních disciplín. Skoky se v atletice dělí na horizontální ( skok daleký, trojskok ) 

a na skoky vertikální ( skok do výšky, skok o tyči ). Trojskok je v základním tréninku jen 

přípravou, až v následujícím tréninku je samostatně trénován. Společné všem atletickým 

skokům je, že po rozběhu následuje aktivní explozivní odraz jednou nohou s vymrštěním 

celého těla. Tento odraz je podpořen aktivním nasazením odrazové nohy a švihem paží u 

skoku dalekého, trojskoku a skoku vysokého. Aby se v tréninku zamezilo přetěžování, měly 

by se odrazové nohy střídat. Centrálním prvkem v tréninku skoků je aktivní nasazení 

odrazové nohy, která se vyznačuje lehce přizvedlou špičkou nahoru a  rychlým kontaktem 

s podložkou celou podrážkou. 

 V tréninku skoku se musí stále brát zřetel na správnost provedení pohybového výkonu. 

Špatně prováděná technika může být u mladých atletů zafixovaná. Při průpravných cvičeních 

a skocích z místa je zátěž snížená snížením pohybové rychlosti. Jednoduchý skok se rozumí 

skok po jednom odrazu. Víceskok má několik odrazů za sebou. Víceskoky ať už při trojskoku 

nebo v tréninku vyžadují více koordinace. Víceskoky mohou být z jedné nohy, obou i střídavě 

v rozdílném rytmu. Víceskoky z malého rozběhu mají být v základním tréninku stavebním 

kamenem pro přípravu pozdějšího trojskoku. Směr skoku může být dopředu, dozadu, 

stranově. Mnohostrannými směry ve skoku se procvičuje stabilita skokových kloubů a 

rovnovážné schopnosti. Různý rytmus skoků posiluje koordinaci při skoku a slouží také 

k přípravě na trojskok. 
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• Skok daleký 

 Cílem je po rozběhu a odrazu jednou nohou překonat co možná největší vzdálenost. 

Dosažením velké vzdálenosti u skoku záleží na dvou faktorech: na rychlosti rozběhu krátce 

před odrazem a na úhlu letu. Úhel odrazu je dán rychlostí rozběhu krátce před odrazem. Při 

vyšší rychlosti vzniká větší síla, která musí být usměrněna pro ideální úhel odrazu. Fáze letu a 

doskok nejsou oproti rozběhu a odrazu tak důležité. Technika vlastního skoku však stabilizuje 

tělo a u delších skoků to má již podstatný význam. U skoku dalekého je technickým 

elementem přímý rozběh a odraz. Zvlášť důležité je rozvržení počtu kroků. Méně než 5 kroků 

při rozběhu není smysluplné, protože se nevytvoří dostatečná rychlost. Rozběh se obvykle 

začíná od sedmi kroků a pak se eventuelně po dvou krocích zvyšuje. Technické prvky u skoku 

dalekého jsou: získat plné zrychlení, konstantnost kroků při rozběhu, odraz se uskutečňuje 

aktivním nasazením celé nohy a silným tlakem odrazové nohy.  

 
Všeobecná a 

speciální škola skoku 

Rytmus 
skoku Z místa nebo 

rozběhu 

Jednoduchý 
skok nebo 
víceskok 

Oběma 
nohama nebo 

jednou 

Rozdílný 
podklad 

Organizační 
formy 

Směr 
skoku 

Nasazení 
nářadí 
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U skoku dalekého rozlišujeme tři způsoby skoku:  

 Skrčný způsob ( vhodný pro začátečníky )  

 Závěsný způsob  

 Kročný způsob ( koordinačně složitý ) 

            Hlavní body skoku dalekého jsou: 

1. Rozběh začínat vždy stejnou nohou 

2. Stupňovaný rozběh 

3. Předodrazový rytmus 

4. Intenzivní práce paží při odrazu 

5. Dokončení odrazu a fáze vzletu 

6. Silné překopnutí v závěru letové fáze 

7. Protlačení pánve vpřed při doskoku 

 

• Skok vysoký 

 Cílem skoku vysokého je po rozběhu a odrazu jednou nohou překonání laťky v co 

nejvyšší možné výšce. Překonání laťky se docílí jedině tehdy, když jednotlivé části těla 

postupně jedna za druhou přecházejí laťku. Historie skoku vysokého zná více technik ( valivý, 

rolovací skok, nůžky, straddle, flop ). Nakonec se prosadil flop, který představuje i cíl 

v základním tréninku. Ostatní techniky lze též příležitostně procvičit jako koordinační trénink. 

Dosažená maximální výška se odvíjí od vzájemně se ovlivňujících několika faktorů. 

Podstatný faktor stejně jako u skoku dalekého je rychlost a úhel odrazu, tím je dána letová 

křivka těžiště těla. Síla vznikající při rozběhu se musí u skoku vysokého ještě více než u 

skoku dalekého přeměnit při odrazu do letové fáze. Podstatná je dobrá kombinace odrazové 

rychlosti, úhlu a vzdálenosti místa odrazu od laťky.  

 Důležité momenty skoku vysokého jsou:  

1. Postupné zvyšování rychlosti při rozběhu, závěrečná část rozběhu po oblouku 

2. Náklon dovnitř oblouku 
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3. Dynamický odraz s předpětím v odklonu do středu oblouku a s mírným 

sklonem trupu vzad 

4. Protlačení pánve vpřed, rychlý švih pokrčené švihové nohy a soupažný švih 

paží doprovázející odraz 

5. Postupné překonání laťky jednotlivými segmenty těla 

 

• Skok o tyči 

Patří mezi atraktivní a technický nejnáročnější disciplíny. Předpokladem pro skok o tyči jsou 

skokanské dovednosti a zároveň akrobatické schopnosti. Výkon ve skoku o tyči závisí na 

rozběhové rychlosti, odrazu délce tyče a na výšce uchopení. Prvními technickými elementy 

jsou přímočarý rozběh, zasunutí tyče do zasouvací skříňky a odraz. Druhým technickým 

elementem je práce s tyčí a překonání laťky. V začátcích tréninku skoku o tyči je třeba 

procvičovat rozběh, zasouvání tyče a odrazy. Poté je nutné izolované nacvičování 

akrobatických prvků, práce s tyčí a přechod laťky. 

Nejdůležitější technickými elementy jsou:  

1. Plynule stupňovaný rozběh s postupným snižováním tyče 

2. Včasné zasunutí tyče ve dvou posledních krocích rozběhu 

3. Důrazný odraz a protlačení tyče 

4. Vyvěšení, zpevnění trupu – „roztlačení tyče vpřed“ 

5. Rychlý zvrat zahájený švihem odrazové nohy, udržení boků blízko u tyče 

6. Včasný přítrh a obrat 

7. Vzlet a postupný přechod laťky 

(Güllich a kolektiv 2004, Jeřábek 2008,) 
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3. Výzkumná část 

 

3. 1. Pracovní pojetí 

 Jak už bylo řečeno v části teoretické, je hlavním úkolem tělesné výchovy, ať už na 

základních školách bez sportovního zaměření nebo ve sportovních atletických třídách, zajistit 

všestranný funkční pohybový a psychický rozvoj mladých sportovců. Ve třídách bez 

sportovního zaměření je třeba dodržet sportovní přípravu všestrannou. U sportovních tříd 

s atletickým zaměřením se nesmí zapomínat na všestrannou přípravu a ani na přípravu 

specializovanou. Racionální vztah všeobecné a speciální tělesné přípravy je závislý na věku 

sportovce, období sportovní přípravy a na vybrané sportovní disciplíně. 

 

 

3. 2. Cíle, úkoly 

 Cílem této práce je srovnání všeobecné pohybové výkonnosti žáků  (dívek) 2. stupně 

základní školy bez sportovního zaměření s všeobecnou pohybovou výkonností žáků (dívek)  

2. stupně základní školy s atletickým zaměřením (ZŠ Opava). Rozdělení žáků bude do skupin 

podle školních ročníků od 6 roč. do 9 roč. se zaměřením na atletiku a žáků bez sportovního 

zaměření. 

 

 

3. 3. Hypotézy 

 Předpokládáme, že na jaře dojde ve většině případů ke zlepšení průměrné výkonnosti 

v testovaných disciplínách oproti podzimu 

 Předpokládáme, že vyšší pohybová výkonnost bude u žáků sportovních tříd se 

zaměřením na atletiku 

 Předpokládáme vyšší rozdílnost (rozptyl) výkonnosti žáků nesportovních tříd oproti 

žákům sportovních tříd 

 Předpokládáme, že nejlepší i nejslabší výkon u žákyň ze tříd se sportovním zaměřením 

bude lepší než u žákyň ze tříd bez sportovního zaměření 

 Předpokládáme, že průměrná výkonnost žáků bude mít, díky životnímu stylu dnešní 

společnosti, klesající tendenci 
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3. 4. Popis metodiky výzkumu 

 Na začátku mého výzkumu jsem rozdělil žáky-dívky 2. stupně základních škol do 

dvou hlavních skupin:  

• žáci základní školy bez sportovního zaměření 

• žáci základní školy se speciálním zaměřením na atletiku 

 Dále následovalo rozdělení žáků dle tříd: 

• 6. třída – 11 žáků 

• 7. třída – 12 žáků 

• 8. třída – 11 žáků 

• 9. třída – 13 žáků 

 Můj výzkum je založen na pěti testech sledujících úroveň pohybových schopností 

žáků. Tato testová baterie obsahuje testy:  

• 12 minutový běh 

• skok daleký z místa 

• hod míčem 2kg na dálku 

• leh-sedy 

• běh 30m s letmým startem 

 K vyhodnocení výkonnostní úrovně pohybových schopností testovaných žáků jsem 

použil nejužívanější statistické charakteristiky (Měkota, Blahuš 1983): 

 

• Aritmetický průměr 

Je to nejužívanější statistická charakteristika úrovně. Vypočítá se jako součet n osob 

děleno jejich počtem: 

n

X

n
XXX
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i
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n
∑
==

+++
= 121 ...

 

• Rozptyl 

Je charakteristika měnivosti, vyjadřuje vyrovnanost či nevyrovnanost výkonů 

v testovaném souboru. Je definován jako průměr čtverců odchylek: 
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• Směrodatná odchylka 

 Je definovaná jako odmocnina z rozptylu. Užívá se častěji než rozptyl: 

 

 
2
XX SS =  

 

 

3. 5. Charakteristika testů 

  V  této práci budu používat testy obecné. Tyto testy zaujímají faktory, které jsou 

důležité pro optimální tělesný rozvoj a díky svých jednoduchých pohybových činností určují 

úroveň pohybových schopností (Měkota, Blahuš 1983).  

 

Mezi tyto testy řadíme: 

 12 minutový běh 

 Skok daleký z místa 

 Hod míčem 2kg na dálku 

 Leh-sedy 

 Běh 30m s letmým startem 

 

• 12 minutový běh 

Účel testu:  sleduje a hodnotí vzdálenost kterou cvičenec uběhl za dobu 12 minut. 

 

Provedení:  žáci jsou rozděleni do rozběhů ( maximálně po 15 žácích ). Test probíhá na  

                   zmenšeném atletickém ovále ( 250m ). Žáci vybíhají na povel startéra podle  
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                   pravidel atletiky. Snahou cvičenců je dosažení co nejdelší vzdálenosti uběhnuté     

za 12 minut 

 

Vybavení:    zmenšený atletický ovál s vyznačeným startem, startovací pistole, píšťalka,     

                     stopky 

 

Záznam:       zaznamenáváme dosaženou vzdálenost s přesností na metry. 

 

•   Skok daleký z místa 

Účel testu:   tímto testem se zjišťuje výbušná síla dolních končetin. 

 

Provedení:   z mírného stoje rozkročného odrazem snožmo odraz. Testovaný žák se odráží  

                    těsně za vyznačenou čarou. Během odrazu si cvičenec dopomáhá švihovým 

                    pohybem paží vpřed. Délka skoku je měřena od odrazové značky k místu dopadu. 

                    Měří se poslední dotyková část těla cvičence ( paty ). Cvičenec má 3 pokusy.  

                    Všichni testovaní žáci mají stejné podmínky. Měření probíhá na parketách v  

                     tělocvičně. 

 

Vybavení:    parketový povrch v tělocvičně, pásmo. 

 

Záznam:      měření se provádí s přesností na centimetry, zapisuje se nejdelší dosažený pokus. 

 

•   Hod míčem 2kg na dálku 

Účel testu:    test hodnotí celkovou výbušnou sílu trupu, horních a dolních končetin. 

 

Provedení:    cvičenec zaujímá postavení těsně před odhodovou čarou. V mírném stoji  

                     rozkročném pokrčmo se záklonem trupu odhazuje žák míč horním obloukem  

                     vpřed. Žáci mají 3 pokusy. 

 

Vybavení:    plné míče o hmotnosti 2kg, pásmo, dostatečný prostor v tělocvičně. 

 

Záznam:       zapisuje se nejdelší dosažený pokus s přesností na 0,1m. 
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•   Lehy sedy po dobu 2 minut 

Účel testu:    test hodnotí sílu břišního a bederostehenního svalstva 

 

Provedení:    cvičenec je v lehu na zádech nohy pokrčmo, ruce jsou sepjaty v týl.  

                     Testovanému dává dopomoc druhý žák tím, že testovanému drží kotníky 

                     u sebe a počítá mu leh sedy. Test začíná na povel trenéra/učitele. Při správně 

                     provedeném leh-sedu jsou stále ruce sepjaty v týl, kolena pokrčena a v konečné 

                     fázi cviku se lokty dotknou stehenních svalu. Leh-sedy se provádějí po dobu  

                     2 minut. 

 

Vybavení:    gymnastický koberec nebo žíněnky, stopky, píšťalka. 

 

Záznam:       zapisují se výkony dosažené za dobu 2 minut. 

 

•   Běh 30m s letmým startem 

Účel testu:    tímto testem se sleduje maximální běžecká rychlost cvičence. 

 

Provedení:   běžec vybíhá na znamení trenéra/učitele. Náběhová vzdálenost pro dosažení  

                    maximální rychlosti je 15m. Měřený úsek je vytyčen oštěpy zapíchnutými kolmo 

                    do země. Žáci mají tři pokusy. 

 

Vybavení:    Oštěpy na vytyčení vzdálenosti 30m, stopky, běžecká dráha, tretry. 

 

Záznam:       Zapisuje se nejlepší dosažený čas s přesností na setiny sekundy. 
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4. Výsledky 

 

4.1. Srovnání průměrných výkonů u testovaných žáků všech tříd podle období 

 

Tabulka č. 1: Srovnání průměrné výkonnosti testů na podzim a na jaře, 6. třída 

 Žáci s atletickým zaměřením Žáci bez sport. zaměření 

 podzim jaro rozdíl podzim jaro rozdíl 

30 m letmá 4,67s 4,59 s 0,08 s 5,31s 5,14s 0,17s 

Skok z místa 173 cm 186 cm 13 cm 150 cm 152 cm 2 cm 

Hod plným míčem 5,3 m 6,14 m 0,84 m 4,5 m 4,8 m 0,3 m 

Lehy sedy 74 74 0 49 55 6 

12-ti minut. běh 2419 m 2419 m 0 m 1922 m 1958 m 36 m 

 

Tabulka č. 2: Srovnání průměrné výkonnosti testů na podzim a na jaře, 7. třída 

 Žáci s atletickým zaměřením Žáci bez sport. zaměření 

 podzim jaro rozdíl podzim jaro rozdíl 

30 m letmá 4,48 s 4,34 s 0,14 s 4,83s 4,64s 0,19s 

Skok z místa 186 cm 192 cm 6 cm 160 cm 168 cm 8 cm 

Hod plným míčem 6,85 m 7,6 m 0,75 m 4,0 m 5,25 1,25 

Lehy sedy 80 80 0 60 63 3 

12-ti minut. běh 2388 m 2392 m 4 m 1903 m 2082 m 179 m 
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Tabulka č. 3: Srovnání průměrné výkonnosti testů na podzim a na jaře, 8. třída 

 Žáci s atletickým zaměřením Žáci bez sport. zaměření 

 podzim jaro rozdíl podzim jaro rozdíl 

30 m letmá 4,23 s 4,22 s 0,01 s 4,64s 4,56s 0,08s 

Skok z místa 197 cm 199 cm 2 cm 163 cm 165 cm 2 cm 

Hod plným míčem 7,7 m 7,7 m 0 m 4,8 m 5,0 m 0,2 m 

Lehy sedy 72 64 8 65 63 2 

12-ti minut. běh 2518 m 2523 m 5 m 1965 m 2010 m 45 m 

 

 

Tabulka č. 4: Srovnání průměrné výkonnosti testů na podzim a na jaře, 9. třída 

 Žáci s atletickým zaměřením Žáci bez sport. zaměření 

 podzim jaro rozdíl podzim jaro rozdíl 

30 m letmá 4,14 s 4,15 s 0,01 s 4,81s 4,81s 0,00s 

Skok z místa 209 cm 207 cm 2 cm 168 cm 172 cm 4 cm 

Hod plným míčem 7,8 m 7,85 m 0,05 m 5,2m 5,45m 0,25 m 

Lehy sedy 91 75 16 66 62 4  

12-ti minut. běh 2572 m 2618 m 46 m 2027 m 2010 m 17m 
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U srovnání průměrné výkonnosti žákyň při testech na podzim a na jaře jsme dospěli 

k těmto závěrům. 

U dívek 6. tříd s atletickým zaměřením dochází na jaře ke zlepšení ve třech 

disciplínách, a to 30 m běh s letmým startem, skok z místa a hod plným míčem (znázorněno 

modrou barvou). U sed-lehů a běhu na 12 minut je zlepšení 0 (znázorněno černou barvou). U 

dívek z klasických tříd je zlepšení pozorováno ve všech testovaných disciplínách. Větších 

zlepšení dosáhly v průměru dívky ze sportovních tříd, kde jsou rozdíly mezi průměrnými 

výkony na podzim a na jaře výraznější. V konečném výsledku je také nutno podotknout, že 

ani u jedné testované skupiny nedošlo v průměrných výsledcích ke zhoršení. 

U žákyň 7. tříd jsme dosáhli největšího počtu zlepšení u obou skupin. Dívky ze 

sportovní třídy měly nulové zlepšení pouze u sed-lehů, dívky ze třídy bez sportovního 

zaměření se opět zlepšily ve všech testech. Zlepšení průměrného výkonu je tentokrát mnohem 

výraznější u žákyň nesportovních tříd. Při všeobecných testech v 7. ročníku opět nedošlo na 

jaře k žádnému zhoršení v průměrných výsledcích. 

V 8. ročníku již pozorujeme na jaře u obou skupin dívek v jedné disciplíně (u obou 

skupin stejná – sed-leh) v průměrném konečném výsledku mírné zhoršení (znázorněno 

červenou barvou). Výraznější je u dívek s atletickým zaměřením, kde je to o 8 sed-lehů, u 

žákyň z klasické třídy je to v průměru pouze o 2 leh-sedy. S výjimkou nulového zlepšení u 

dívek ze sportovní třídy v hodu plným míčem došlo jinak ve všech disciplínách ke zlepšení. 

Nicméně, toto zlepšení není již tak výrazné jako u dívek z nižších tříd. 

V 9. třídě sledujeme v průměrných výkonech u dívek převážně zhoršení. I přesto, že se  

v 9. ročníku vyskytují ve všech disciplínách, s výjimkou běhu na 12 minut, (viz. tabulka č. 10 

– 14) nejlepší výkony dosažené jednotlivcem, celková průměrná výkonnost dívek v tomto 

věku klesá. Je to nejspíš způsobeno obdobím puberty, kdy již pro mnohé dívky ve sportovních 

třídách  není sport na prvním místě. Zhoršení tedy můžeme vidět u dívek z atletické třídy u tří 

disciplín, u dvou mírné zlepšení. U žákyň z nesportovní třídy je pokles výkonnosti zjevný u 

dvou disciplín, zlepšení také u dvou a u jedné je zlepšení nulové. Ať už se jedná o zlepšení či 

zhoršení, rozdíly mezi průměrnými výkony nejsou příliš výrazné. 
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4.2. Srovnání průměrných výsledků u všech testovaných žáků podle jednotlivých 

disciplín 

 

Tabulka č. 5:  Běh na 30 m  s letmým startem 

 

 Podzim Jaro 

ročník 
Žákyně s atl. 

Zam. 

Žákyně bez 

zam. 
Rozdíl 

Žákyně 

s atl. zam. 

Žákyně bez 

zam. 
Rozdíl 

6. 4,67 s 5,31 s 0,64 s 4,59 s 5,14 s 0,55 s 

7. 4,48 s 4,83 s 0,35 s 4,34 s 4,64 s 0,30 s 

8. 4,23 s 4,64 s 0,41 s 4,22 s 4,56 s 0,34 s 

9. 4,14 s 4,81 s 0,67 s 4,15 s 4,81 s 0,66 s 

 

 

Pokud srovnáváme průměrné výsledky mezi dívkami u běhu na 30 m s letmým 

startem, zjišťujeme následující fakta. 

Žákyně s atletickým zaměřením mají průměrné výsledky lepší než žákyně bez 

sportovního zaměření. U dívek se zaměřením na atletiku výkonnost jak na podzim, tak na jaře 

roste. Výsledky jsou tedy vždy v následujícím vyšším ročníku lepší. Na rozdíl od toho, u 

dívek ze tříd bez zaměření toto pravidlo nepozorujeme. 

 Rozdíl mezi průměrnými výsledky obou skupin dívek je, jak na podzim, tak na jaře, 

vyšší v 6. a 9. třídě, oproti 7. a 8. třídě. Lze také vypozorovat, že od 7. třídy se rozdíl mezi 

oběma skupinami v jednotlivých ročnících stále zvyšuje. Z toho lze vyvodit, že na konci 

povinné školní docházky jsou dívky ze sportovní školy o tolik lepší právě díky způsobu a 

přístupu k vyučování předmětu tělesná výchova. 
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Graf č. 1: 

běh na 30 m s letmým startem (podzim)
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Graf č. 2: 

běh na 30 m s letmým startem (jaro)
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Tabulka č. 6:  Skok z místa 

 

 Podzim Jaro 

ročník 
Žákyně s atl. 

zam. 

Žákyně bez 

zam. 
Rozdíl 

Žákyně 

s atl. zam. 

Žákyně bez 

zam. 
Rozdíl 

6. 186 cm 160 cm 26 cm 192 cm 168 cm 24 cm 

7. 173 cm 150 cm 23 cm 186 cm 152 cm 34 cm 

8. 197 cm 163 cm 34 cm 199 cm 165 cm 34 cm 

9. 209 cm 168 cm 41 cm 207 cm 172 cm 35 cm 

 

 

Při testování disciplíny skok z místa dosáhly opět jednoznačně lepších výsledků 

žákyně sportovních tříd.  

S přibývajícím školním ročníkem výkonnost pravidelně neroste, v 7. třídě můžeme 

sledovat u obou skupin (na podzim i na jaře) mírný pokles výkonnosti, u dívek bez 

sportovního zaměření je navíc výsledek v 6. třídě na jaře lepší než v 8. třídě téhož období.  

 U tohoto testu vidíme, že rozdíl v průměrné výkonnosti obou skupin s přibývajícími 

lety až tak neroste, naopak na jaře se dokonce od 7. třídy téměř nemění. Můžeme tedy tímto 

dospět k závěru, že se výkonnost dívek s atletickým zaměřením vyvíjí téměř stejně rychle 

jako u dívek bez zaměření. 
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Graf č. 3:  

skok z místa (podzim)
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Graf č. 4:  

skok z místa (jaro)
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Tabulka č. 7:  Hod plným míčem 

 

 Podzim Jaro 

ročník 
Žákyně s atl. 

zam. 

Žákyně bez 

zam. 
Rozdíl 

Žákyně 

s atl. zam. 

Žákyně bez 

zam. 
Rozdíl 

6. 5,3 m 4,5 m 0,8 m 6,14 m 4,8 m 1,34 m 

7. 6,85 m 4,0 m 2,85 m 7,6 m 5,25 m 2,35 m 

8. 7,7 m 4,8 m 2,9 m 7,7 m 5,0 m 2,7 m 

9. 7,8 m 5,2 m 2,6 m 7,85 m 5,45 m 2,4 m 

 

 

U disciplíny hod plným míčem vidíme opět lepší výkony u dívek ze tříd s atletickým 

zaměřením, nicméně rozdíly nejsou oproti předchozím disciplínám až tak vysoké. 

 U žákyň z atletické třídy výkonnost v průměru pravidelně roste, u dívek bez 

sportovního zaměření jsou však výkony slabší na podzim v 7. ročníku a na jaře v 8. ročníku. 

 V 6. ročníku na podzim vidíme pouze nepatrný rozdíl v průměrné výkonnosti, 

pouhých 0,8 m. Ani na jaře se průměrný výkon až tak neliší. Pouhých 1,34 m. Nicméně v 7. 

ročníku dostatečně vzroste a poté už neklesne pod 2,3 m. A právě v 7. ročníku na podzim a 

v 8. ročníku na jaře jsou rozdíly nejvýraznější. 
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Graf č.5: 

hod plným míčem (podzim)
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Graf č.6: 

hod plným míčem (jaro)
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  53  

Tabulka č. 8:  Sed-leh 

 

 Podzim Jaro 

ročník 
Žákyně s atl. 

Zam. 

Žákyně bez 

zam. 
Rozdíl 

Žákyně 

s atl. zam. 

Žákyně bez 

zam. 
Rozdíl 

6. 74 49 25 74 55 19 

7. 80 60 20 80 63 17 

8. 72 65 7 64 63 1 

9. 91 66 25 75 62 13 

 

 

Při srovnání průměrné výkonnosti mezi dívkami u sed-lehů dospějeme k těmto 

závěrům. 

V každém školním roce dosahují lepších výkonů žákyně tříd s atletickým zaměřením. 

Můžeme však pozorovat, že největší rozdíly jsou vidět u žákyň 6. a 9. tříd na podzim, celých 

25 sed-lehů. Nejmenší rozdíly v průměrných výsledcích je možné pozorovat na jaře u 8. 

ročníků, kdy je to pouze 1 sed-leh. Taktéž na podzim není rozdíl příliš velký. Celkově lze 

sledovat, že na jaře jsou rozdíly v průměrné výkonnosti mezi dívkami se sportovním 

zaměřením a bez zaměření menší než na podzim.  

Je také překvapivé, že na jaře v 9. třídě registrujeme třetí nejmenší rozdíl. Je to 

způsobeno celkem velkým zhoršením dívek z atletických tříd.  
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Graf č.7:  

sed-leh (podzim)
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Graf č.8:  

sed-leh (jaro)
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Tabulka č. 9:  12-ti minutový běh 

 

 Podzim Jaro 

ročník 
Žákyně s atl. 

zam. 

Žákyně bez 

zam. 
Rozdíl 

Žákyně 

s atl. zam. 

Žákyně bez 

zam. 
Rozdíl 

6. 2419 m 1922 m 497 m 2419 m 1958 m 461 m 

7. 2388 m 1903 m 485 m 2392 m 2082 m 310 m 

8. 2518 m 1965 m 553 m 2523 m 2010 m 513 m 

9. 2572 m 2027 m 545 m 2618 m 2010 m 608 m 

 

 

Z výsledků 12-ti minutového běhu lze vyvodit tato následující tvrzení. 

Stejně jako u předchozí disciplíny, i zde jsou v průměru lepší dívky s atletickým zaměřením. 

Nejmenší rozdíl ve výkonech je vidět na jaře u žákyň 7. tříd, kde dívky z klasické třídy 

dosahují nejlepších výsledků ze všech svých ročníků. Největší odchylky pak sledujeme na 

jaře v 9. třídě, kdy naopak dívky ze třídy se sportovním zaměřením zaběhly nejvíce metrů ze 

svých ročníků. 

Celkově lze z tabulky vyčíst, že kromě 9. třídy jsou průměrné výkony v jarním období 

lepší než na podzim. 
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Graf č.9:  

12-ti minutový běh (podzim)
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Graf č. 10:  

12-ti minutový běh (jaro)
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4.3. Srovnání nejslabšího a nejlepšího výkonu u žáka ze sportovní třídy a ze třídy bez 
sportovního zaměření u jednotlivých disciplín (za celý rok) 
 
 
 
Tabulka č. 10: Srovnání konkrétních výkonů, 30 m běh s letmým startem 
 
  

 Žák s atletickým zaměřením Žák bez sport. zaměření 

nejslabší 5,11 s 6,23 s 
6. 

nejlepší 3,96 s 4,40 s 

nejslabší 4,93 s 5,84 s 
7. 

nejlepší 4,08 s 4,15 s 

nejslabší 4,54 s 5,22 s 
8. 

nejlepší 3,83 s 4,00 s 

nejslabší 4,86 s 6,21 s 
9. 

nejlepší 3,56 s 3,78 s 

 
 
 
 

U testu běh 30 m s letmým startem můžeme sledovat, že dívky ze tříd s atletickým 

zaměřením mají vždy lepší výsledek než žákyně ze tříd bez sportovního zaměření. 

Nejlépe zaběhla tuto vzdálenost dívka z 9. třídy atletické, a to časem 3,56 s. Nejslabšího času, 

6,23 s, dosáhla žákyně z nesportovní třídy z 6. ročníku.  

 Jak již můžeme vypozorovat z grafů, rozdíly mezi nejslabšími výkony jsou o dost větší 

než rozdíly mezi výkony nejlepšími. 

Nejmenší rozdíl byl naměřen u nejlepších dívek 7. tříd, 0,07 s. Největší pak u nejslabších 

dívek 9. tříd, 1,35 s. 

Průměrný rozdíl mezi nejlepšími dívkami všech ročníků je 0,9 s. Mezi nejslabšími 

dívkami je pak tento rozdíl cca 1,1 s. 
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Graf č. 11: Srovnání nejslabších výkonů u všech tříd, 30m letmá   
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Graf č. 12: Srovnání nejlepších výkonů u všech tříd, 30m letmá   
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Tabulka č. 11: Srovnání konkrétních výkonů, skok z místa 
 
  

 Žák s atletickým zaměřením Žák bez sport. zaměření 

nejslabší 139 cm 115 cm 
6. 

nejlepší 227 cm 173 cm 

nejslabší 165 cm 125 cm 
7. 

nejlepší 211 cm 170 cm 

nejslabší 180 cm 130 cm 
8. 

nejlepší 214 cm 200 cm 

nejslabší 185 cm 125 cm 
9. 

nejlepší 230 cm 205 cm 

 
 
 

U skoku z místa lze vypozorovat viditelné rozdíly mezi dívkami z atletické sportovní 

třídy a dívkami z klasické třídy bez zaměření. 

 Nejlepšího výkonu dosáhla dívka z 9. třídy sportovní třídy. Doskočila 230 cm. Naopak 

nejméně skočila dívka z 6. třídy bez sportovního zaměření, 115 cm.  

 Nejmenší odlišnosti v dosaženém výsledku lze vidět u nejlepších dívek 8. tříd, 

pouhých 14 cm, největší pak u žákyň 9. tříd, které dosáhly nejslabších výkonů, a to 60 cm. 

 Průměrný rozdíl mezi nejlepšími žákyněmi ze všech tříd je 33,5 cm, u nejslabších dívek 

všech ročníků je průměrný rozdíl 43,5 cm.  
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Graf č. 13: Srovnání nejslabších výkonů u všech tříd, skok z místa   
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Graf č. 14: Srovnání nejlepších výkonů u všech tříd, skok z místa   
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Tabulka č. 12: Srovnání konkrétních výkonů, hod plným míčem 
 
  

 Žák s atletickým zaměřením Žák bez sport. zaměření 

nejslabší 3,55 m 3,15 m 
6. 

nejlepší 9,80 m 6,58 m 

nejslabší 4,50 m 3,10 m 
7. 

nejlepší 10,50 m 4,40 m 

nejslabší 5,60 m 3,50 m 
8. 

nejlepší 10,40 m 5,75 m 

nejslabší 5,60 m 4,00 m 
9. 

nejlepší 10,80 m 6,90 m 

 
 
 

Test hod plným míčem přinesl zajímavé výsledky. Nejlepšího hodu dosáhla dívka 9. 

ročníku atletické sportovní školy, 10, 80 m. Nejslabší výkon podala žákyně ze školy bez 

zaměření, studující 7. ročník, 3,10 m.  

Nejmenší odlišnosti ve výkonech můžeme sledovat u žákyň 6. tříd, největší pak u 

dívek 7. tříd, kde je nejlepší žákyně ze sportovní třídy lepší o 6,10 m než nejlepší žákyně 

nesportovní třídy. 

Průměrný rozdíl mezi nejlepšími dívkami všech ročníků je téměř 4,50 m, u nejslabších 

dívek všech tříd je to pouhých cca 1,4 m. Můžeme tedy vidět, že průměrný rozdíl mezi 

nejslabšími žákyněmi je oproti nejlepším výkonům nepatrný. 
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Graf č. 15: Srovnání nejslabších výkonů u všech tříd, hod plným míčem 
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Graf č. 16: Srovnání nejlepších výkonů u všech tříd, hod plným míčem   
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Tabulka č. 13: Srovnání konkrétních výkonů, sedy lehy 
 
  

 Žák s atletickým zaměřením Žák bez sport. zaměření 

nejslabší 25 23 
6. 

nejlepší 114 70 

nejslabší 48 42 
7. 

nejlepší 116 71 

nejslabší 46 45 
8. 

nejlepší 82 85 

nejslabší 51 41 
9. 

nejlepší 119 93 

 
 
 

U sed-lehů můžeme vidět velkou variabilitu. Nejlepšího výkonu dosáhla žákyně z 9. 

třídy s atletickým zaměřením, a to 119 sed-lehů. Nejslabšího výsledku pak dosáhla žákyně ze 

6. třídy bez sportovního zaměření, a to 23 sed-lehů. 

U tohoto testu však sledujeme, že v 8. třídě dosáhla nejlepšího výkonu žákyně 

z nesportovní třídy. Překonala tak tedy nejlepší studentku 8. ročníku atletické školy. 

U 8. tříd můžeme taky vypozorovat nejmenší rozdíly ve výkonech. U nejslabších žákyň je to 

pouze jeden sed-leh, u nejlepších dívek jsou to 3 sed-lehy. 

Průměrný rozdíl mezi nejlepšími žáky všech ročníků je téměř 30 sed-lehů, u 

nejslabších dívek všech tříd je to pouze necelých 5 sed-lehů. 
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Graf č. 17: Srovnání nejslabších výkonů u všech tříd, sed-leh    
 

sed-leh (nejslabší)

0

20

40

60

80

100

120

140

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

po
če

t z
a 

2 
m

in
ut

y

Žáci s atletickým
zaměřením
Žáci bez sport. zaměření

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č. 18: Srovnání nejlepších výkonů u všech tříd, sedy lehy   
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Tabulka č. 14: Srovnání konkrétních výkonů, 12-ti minutový běh 
 
  

 Žák s atletickým zaměřením Žák bez sport. zaměření 

nejslabší 2094 m 1721 m 
6. 

nejlepší 2681 m 2310 m 

nejslabší 2028 m 1724 m 
7. 

nejlepší 2799 m 2389 m 

nejslabší 2300 m 1712 m 
8. 

nejlepší 3008 m 2261 m 

nejslabší 2230 m 1768 m 
9. 

nejlepší 2902 m 2349 m 

 
 
 

U běhu na 12 minut můžeme opět vypozorovat, že žáci ze sportovní třídy mají ve 

všech případech lepší výkon než žáci ze třídy bez sportovního zaměření.  

Nejlepšího výkonu dosáhla žákyně z 8. ročníku, navštěvující třídu s atletickým 

zaměřením, a to 3008 m. Nejslabšího výkonu dosáhla dívka 8. ročníku ze třídy bez 

sportovního zaměření, 1712 m. A právě u 8. tříd jsme naměřili největší výkonnostní rozdíly.  

Mezi nejlepšími výkony to byl rozdíl 747 m, u nejslabších výkonů 588 m. Naopak 

nejmenší odlišnosti byly vypozorovány u žákyň 7. tříd, průměrně 357 m.  

Průměrný rozdíl mezi nejlepšími žáky všech ročníků je 520,25 m a u nejslabších žáků 

všech tříd je to 431,75 m.  
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Graf č. 19: Srovnání nejslabších výkonů u všech tříd, 12-ti minutový běh   
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Graf č. 20: Srovnání nejlepších výkonů u všech tříd, 12-ti minutový běh   
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4.4. Srovnání s běžnou populací 
 
 
 V této kapitole porovnáváme průměrnou výkonnost dívek u jednotlivých disciplín 

podle školního ročníku (věku). 

 Srovnání provedeme u tří disciplín: skok z místa, hod plným míčem a běh na 12 

minut. 

 Ke srovnání používáme záznamy od těchto autorů: Moravec – 1987; Kramoliš – 2009 

(všeobecné testy – jaro). 

 

 

Tabulka č. 15: Skok z místa 

 

Ročník (věk)  
1987 

 

2009 

(atleti) 

2009     

(bez zaměř) 

Aritmet. průměr 167,31 186,45 151,45 6.třída 

(12 let) Směr. odchylka 20,86 21,29 15,03 

Aritmet. průměr 174,56 192,50 168,33 7. třída 

(13 let) Směr. odchylka 20,51 13,42 15,97 

Aritmet. průměr 175,56 199,27 165,45 8. třída 

(14 let) Směr. odchylka 21,73 8,23 19,63 

Aritmet. průměr 178,49 207,50 171,92 9. třída 

(15 let) Směr. odchylka 19,56 13,11 26,57 
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Graf č. 21: Skok z místa 
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Tabulka č. 16: Hod plným míčem 
 

Ročník (věk)  
1987 

 

2009 

(atleti) 

2009     

(bez zaměř) 

Aritmet. průměr 4,79 6,14 4,83 6.třída 

(12 let) Směr. odchylka 0,95 1,78 0,98 

Aritmet. průměr 5,41 7,63 4,24 7. třída 

(13 let) Směr. odchylka 1,12 1,79 1,10 

Aritmet. průměr 5,81 7,74 5,04 8. třída 

(14 let) Směr. odchylka 1,34 1,81 0,44 

Aritmet. průměr 6,09 7,86 5,45 9. třída 

(15 let) Směr. odchylka 1,28 1,47 1,07 
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Graf č. 22: Hod plným míčem 
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Tabulka č. 17: Běh na 12 minut 
 

Ročník (věk)  
1987 

 

2009 

(atleti) 

2009     

(bez zaměř) 

Aritmet. průměr 2075,37 2419,36 1957,64 6.třída 

(12 let) Směr. odchylka 336,78 156,89 179,40 

Aritmet. průměr 2147,25 2390,67 2082,00 7. třída 

(13 let) Směr. odchylka 354,48 223,82 131,09 

Aritmet. průměr 2127,59 2523,36 2010,36 8. třída 

(14 let) Směr. odchylka 356,79 142,05 146,50 

Aritmet. průměr 2085,96 2618,40 2010,77 9. třída 

(15 let) Směr. odchylka 304,34 197,75 176,22 
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Graf č. 23: Běh na 12 minut 
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 U srovnávání našich testovaných souborů s běžnou populací testovanou Moravcem 

jsme dosáhli těchto výsledků.  

 U všech tří disciplín dosáhly vždy nejvyšších průměrných výkonů dívky atletické 

třídy. Jako druhá se umístila populace hodnocená Moravcem v roce 1987 a třetí pak dívky bez 

zaměření testované na jaře roku 2009. Jedinou odlišnost pozorujeme v 6. třídě u hodu plným 

míčem, kde dívky bez zaměření (2009) dopadly lépe než soubor od Moravce z roku 1987. 

 U disciplíny skok z místa můžeme také vidět velký rozdíl ve výkonnosti mezi dívkami 

bez zaměření a Moravcovou populací, která dopadla o poznání lépe. Na druhou stranu u běhu 

na 12 minut je patrný velký rozdíl v průměrné výkonnosti mezi dívkami se specializací na 

atletiku a ostatními skupinami. 
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4.5 Srovnání výsledků dívek ze třídy s atletickým zaměřením s ostatními žákyněmi 
stejného zaměření v ČR 
 
 

 Zde porovnáváme výkonnost dívek ZŠ Englišova se zaměřením na atletiku z roku 

2009 (Kramoliš) s dívkami, jejichž výsledky dříve, roku 2005, získal autor Hes. Ten testoval 

různé školy s atletickým zaměřením. Od tohoto autora jsme použili výsledky ze ZŠ Englišova 

a  jeho celkový průměr všech testovaných souborů. 

 Pozn.: Použity jsou výsledky z jarních období. 

 

 
 
Tabulka č. 18: Skok z místa 
 

Třída 
Hes (celkový 

průměr) 

Hes (ZŠ 

Englišova 

Kramoliš (ZŠ 

Englišova) 

6. 180,61 197,33 186,45 

9. 199,17 197,55 207,5 

 
 
 
Graf č. 24: Skok z místa 
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Tabulka č. 19: Hod plným míčem 
 

Třída 
Hes (celkový 

průměr) 

Hes (ZŠ 

Englišova 

Kramoliš (ZŠ 

Englišova) 

6. 5,82 6,2 6,14 

9. 7,67 8,56 7,86 

 
 
 
 
 
 
Graf č. 25: Hod plným míčem 
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Tabulka č. 20: Běh na 12 minut 
 

Třída 
Hes (celkový 

průměr) 

Hes (ZŠ 

Englišova 

Kramoliš (ZŠ 

Englišova) 

6. 2313,82 2562,33 2419,36 

9. 2345,16 2658,32 2618,4 

 
 
 
 
 
 
 
Graf č. 26: Běh na 12 minut 
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 Při srovnání atletek s ostatními žákyněmi stejného zaměření jsme zjistili tyto 

skutečnosti. 

 Všem třem disciplínám vévodila třída dívek ZŠ Englišova z roku 2005, nejnižší 

průměrná výkonnost byla zjištěna u Hesova celkového průměru všech sportovních tříd. 

Výjimečným případem je skok z místa u žákyň 9. ročníku, kdy dosáhly nejlepších výkonů 

žákyně ZŠ Englišova, testované na jaře roku 2009. 
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 U hodu plným míčem je zajímavé, že rozdíl mezi oběma 6. ročníky ZŠ Englišova je 

téměř nepatrný. U běhu na 12 minut jsou si oba 9. ročníky ZŠ Englišova vyrovnané, naproti 

tomu celkový průměr všech atletických škol z roku 2005 zaostává. Z toho vyplývá, že úroveň 

ZŠ Englišova vůči ostatním, stejně zaměřeným, školám je vysoká. 
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5. Diskuse 

 

Na základě dosažených výsledků ve všeobecných testech jsme porovnali pohybovou 

výkonnost dívek z atletických tříd a tříd bez sportovního zaměření.  

Při srovnání výkonů na podzim a na jaře jsme získali odpověď na naši první hypotézu. 

Ve většině případech totiž došlo na jaře ke zlepšení výkonnosti. 

Dalším důležitým faktem je, že žákyně sportovních tříd mají v porovnání s žákyněmi 

tříd bez zaměření vyšší úroveň pohybové výkonnosti, a to jak u výsledků jednotlivců, tak i 

v průměrných výsledcích. 

Testováním jsme dále dospěli k závěru, že rozdíly mezi dívkami z atletické třídy a 

třídy nesportovní závisí jak na školním ročníku, tak na testované disciplíně. Zjistili jsme, že 

např. u běhu na 12 minut jsou zaznamenány největší odchylky, naproti tomu velmi malé 

odchylky jsou vidět u hodu plným míčem. Znamená to tedy, že při srovnání průměrných 

výsledků není v každé disciplíně a třídě stejně velký rozptyl mezi oběma zkoumanými 

skupinami. 

Zkoumáním jsme potvrdili také další hypotézu a to, že u dívek z klasických tříd je u 

některých disciplín patrný velký rozptyl mezi nejlepším a nejslabším výkonem, naopak u 

dívek ze tříd atletických jsou výkony v určitých disciplínách téměř vyrovnané. Např. u 

disciplíny 30 m s letmým startem jsme vypočetli, že žákyně 9. třídy s atletickým zaměřením 

mají výrazně menší hodnotu směrodatné odchylky (0,25) než dívky bez zaměření (0,83).  

Při srovnávání s běžnou populací jsme porovnávali dívky z atletické třídy i ze třídy 

bez sportovního zaměření s výsledky autora Moravce z roku 1987 a dospěli jsme k těmto 

závěrům. 

U disciplíny skok z místa a běh na 12 minut se nám potvrdila naše poslední hypotéza. 

Dívky bez zaměření dosáhly ve všech ročnících u těchto dvou disciplín slabších průměrných 

výkonů než dívky v roce 1987. Naopak atletky měly výrazněji lepší výsledky. Jedinou 

výjimku sledujeme u hodu plným míčem, kde dosáhly dívky bez zaměření, testované na jaře 

roku 2009, lepšího průměrného výkonu než dívky testované Moravcem.  

Pokud jsme porovnávali dívky z atletické třídy s výsledky atletek získaných 

v předchozích letech, zjistili jsme, že vždy dopadly nejlépe dívky ZŠ Englišova z roku 2005, 

druhý nejlepší průměrný výkon podaly žákyně stejné školy z roku 2009 a nejnižší výkonnost 

naměřil Hes při výpočtu celkového průměru jim testovaných škol s atletickou specializací. 

Výjimku tvoří disciplína skok z místa, u které v 9. ročníku dosáhly nejlepších průměrných 
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výkonů dívky ZŠ Englišova testované v roce 2009 a jako druhý nejvyšší byl Hesem 

vypočítaný celkový průměr. 
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6. Závěr 

 

Celkově lze říci, že rozdíl v pohybové výkonnosti žákyň sportovních a nesportovních 

tříd je, i když ne u všech jednotlivců, dostatečně velký. Tímto si právě odpovídáme na otázku, 

zda na nesportovních školách stačí pouhé 2 hodiny tělesné výchovy týdně? 

Je všeobecně známo, že v rozvinutých zemích se změnil způsob života a zdravotních 

návyků. Je tedy nezbytné, aby právě mladá generace byla vtažena do sportovní aktivity. Právě 

u vyvíjejícího organismu se totiž zakládá při nedostatečném energetickém výdeji růst 

tukových buněk, které jsou pak hormonálně aktivní a způsobují vznik civilizačních 

onemocnění. Proto je tedy daleko jednodušší a „levnější“ těmto problémům, např. změnou 

životního stylu, přístupem rodičů a učitelů ke sportu a tělesné výchově, zvýšením počtu hodin 

tělesné výchovy na školách apod., předcházet, než je poté draze léčit. A zdůrazňuji, že se 

jedná nejen o problém zdravotní, ale také sociální a psychologický. 
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8. Přílohy 
 
 
Příloha č. 1: Všeobecné testy – 6. ročník, třída s atletickým zaměřením (podzim 2008) 
 

Příjmení a jméno 12 min. z místa 
2kg 

med. 
Sed-
lehy 

30m 
let. 

Vinárková Eliška 2350 227 7,0 105 4,48
Rochová Kristýna 2627 197 7,1 77 4,44
Režnarová Markéta 2570 154 7,3 71 4,15
Cibulková Lenka 2574 173 5,2 91 4,36
Kadlecová Tereza 2300 190 5,3 53 4,84
Svobodová Markéta 2665 181 3,9 104 4,84
Krybusová Lucie 2518 177 4,7 85 4,93
Jarošová Kristýna 2321 158 5,2 85 5,24
Lichvárová Markéta 2245 151 3,6 70 4,46
Bednářová Kristýna 2350 155 4,1 49 4,93
Krőmerová Eliška 2094 139 4,8 25 4,76
Průměr 2419,45 172,91 5,28 74,09 4,68
Směrodatná odchylka 173,10 24,14 1,25 23,15 0,31
 
 
 
 
Příloha č. 2: Všeobecné testy – 6. ročník, třída s atletickým zaměřením (jaro 2009) 
 

Příjmení a jméno 12 min. z místa 
2kg 

med. 
Sed-
lehy 

30m 
let. 

Režnarová Markéta 2309 196 9,8 68 3,96
Vinárková Eliška 2198 223 8,7 70 4,11
Rochová Kristýna 2681 200 8 90 4,34
Cibulková Lenka 2639 186 6,3 97 4,53
Krybusová Lucie 2407 203 5 70 4,97
Jarošová Kristýna 2203 160 5,6 89 4,48
Kadlecová Tereza 2454 205 5,6 62 4,48
Svobodová Markéta 2566 192 4,96 114 6,42
Lichvárová Markéta 2329 165 4,18 74 4,91
Krőmerová Eliška 2327 150 4,96 25 5,11
Bednářová Kristýna 2500 171 4,44 50 4,45
Průměr 2419,36 186,45 6,14 73,55 4,71
Směrodatná odchylka 156,89 21,29 1,78 22,96 0,64
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Příloha č. 3: Všeobecné testy – 7. ročník, třída s atletickým zaměřením (podzim 2008) 
 

Příjmení a jméno 12 min. z místa 
2kg 

med. 
Sed-
lehy 

30m 
let. 

Valušková Markéta 2750 206 7,3 76 4,28
Šťastná Petra 2173 190 7,6 104 4,43
Dirová Veronika 2316 197 8,1 99 4,44
Kukolová Linda 2696 187 6,3 86 4,34
Němcová Ivana 2355 189 8,7 74 4,11
Satková Tereza 2077 191 9,0 70 4,47
Halátková Adéla 2627 185 5,8 102 4,54
Havláková Alžběta 2288 165 7,3 96 4,76
Procházková Marie 2411 183 6,2 66 4,56
Kiwová Andrea 2379 171 5,9 69 4,44
Poldová Veronika 2349 181 5,5 54 4,44
Pirunčíková Markéta 2240 184 4,5 64 4,93
Průměr 2388,42 185,75 6,85 80,00 4,48
Směrodatná odchylka 197,12 10,31 1,31 16,11 0,20
 
 
 
Příloha č. 4: Všeobecné testy – 7. ročník, třída s atletickým zaměřením (jaro 2009) 
 

Příjmení a jméno 12 min. z místa 
2kg 

med. leh-sed 
30m 
let. 

Dirová Veronika 2346 211 10,5 101 4,16
Šťastná Petra 2180 198 8,2 116 4,08
Valušková Markéta 2730 205 8,2 85 4,34
Halátková Adéla 2799 208 6,5 95 4,10
Havláková Alžběta 2508 195 9,2 70 4,21
Němcová Ivana 2492 200 9,85 65 4,11
Kukolová Linda 2368 172 7,6 98 4,44
Procházková Marie 2511 200 6,2 66 4,55
Satková Tereza 2096 186 9,25 72 4,41
Kiwová Andrea 2270 171 6,1 71 4,50
Pirunčíková Markéta 2028 174 4,7 72 4,76
Poldová Veronika 2360 190 5,3 48 4,41
Průměr 2390,67 192,50 7,63 79,92 4,34
Směrodatná odchylka 223,82 13,42 1,79 18,40 0,20
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Příloha č. 5: Všeobecné testy – 8. ročník, třída s atletickým zaměřením (podzim 2008) 
 

Příjmení a jméno 12 min. z místa 
2kg 

med. leh-sed 
30m 
let. 

Korbelová Lucie 2417 214 8,1 72 4,06
Savická Eva 2610 208 9,0 64 4,16
Blahutová Barbora 3008 196 7,3 64 4,21
Chalupová Veronika 2300 203 7,6 79 4,06
Kubincová Karin 2390 210 9,0 70 4,54
Maxnerová Denisa 2495 189 7,3 69 4,09
Morongová Karolína 2995 195 7,3 80 4,34
Schmacková Nikola 2345 193 8,8 82 4,08
Selníková Anna 2578 186 6,0 77 4,37
Kuňáková Karolína 2223 196 8,3 68 4,35
Stečková Leona 2342 180 5,8 70 4,36
Průměr 2518,45 197,27 7,68 72,27 4,24
Směrodatná odchylka 252,67 10,05 1,05 6,02 0,15
 
 

 

Příloha č. 6: Všeobecné testy – 8. ročník, třída s atletickým zaměřením (jaro 2009) 
 

Příjmení a jméno 12 min. z místa 
2kg 

med. leh-sed 
30m 
let. 

Schmacková Nikola 2431 210 10,5 61 3,83
Savická Eva 2606 200 10,4 62 4,18
Maxnerová Denisa 2536 189 7,9 60 4,11
Chalupová Veronika 2453 200 6,7 78 4,08
Korbelová Lucie 2438 210 8,9 74 4,15
Selníková Anna 2610 198 5,9 72 4,35
Morongová Karolína 2760 200 5,9 58 4,28
Kubincová Karin 2400 205 10 60 4,45
Kuňáková Karolína 2401 200 6,8 60 4,34
Stečková Leona 2340 180 5,6 46 4,38
Blahutová Barbora 2782 200 6,5 72 4,28
Průměr 2523,36 199,27 7,74 63,91 4,22
Směrodatná odchylka 142,05 8,23 1,81 8,76 0,17
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Příloha č. 7: Všeobecné testy – 9. ročník, třída s atletickým zaměřením (podzim 2008) 
 

Příjmení a jméno 12 min. z místa 
2kg 

med. leh-sed 
30m 
let. 

Kirschnerová Nikola 2880 212 10,8 116 3,56
Matyščáková Vanda 2686 221 8,4 110 4,14
Kleinová Iris 2720 215 7,4 119 3,96
Urbischová Markéta 2600 220 9,0 102 3,76
Ručková Amálie 2700 208 8,5 81 4,12
Heidrová Petra 2230 197 9,4 93 4,08
Honková Pavlína 2300 208 8,5 104 4,26
Hájková Petra 2639 195 7,1 114 4,27
Hoffmannová Kateřina 2415 216 6,5 67 4,12
Dušková Adéla 2332 208 7,1 51 4,01
Špiláčková Aneta 2416 218 6,4 70 4,68
Ochvatová Jana 2660 211 5,7 76 4,75
Matoušková Tereza 2857 192 6,5 81 4,12
Průměr 2571,92 209,31 7,79 91,08 4,14
Směrodatná odchylka 203,42 9,09 1,39 20,82 0,31
 
 
 
Příloha č. 8: Všeobecné testy – 9. ročník, třída s atletickým zaměřením (jaro 2009) 
 

Příjmení a jméno 12 min. z místa 
2kg 

med. leh-sed
30m 
let. 

Honková Pavlína 2674 220 10,6 76 4,11
Urbischová Markéta 2621 230 9,4 80 3,82
Dušková Adéla 2357 220 7,9 51 4,08
Kirschnerová Nikola 2457 220 9,7 70 3,76
Špiláčková Aneta 2521 205 6,6 65 4,08
Ochvatová Jana 2693 220 5,6 71 4,28
Matoušková Tereza 2945 200 6,7 85 4,24
Hoffmannová Kateřina 2471 190 5,9 65 4,18
Matyščáková Vanda 2722 200 7,1 61 4,11
Kleinová Iris 2902 185 7,8 60 4,86
Ručková Amálie 2765 210 8 90 4,10
Heidrová Petra 2230 197 9,4 93 4,08
Hájková Petra 2681 200 7,5 116 4,21
Průměr 2618,4 207,5 7,86 75,6 4,15
Směrodatná odchylka 197,75 13,11 1,47 16,6 0,25
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Příloha č. 9: Všeobecné testy – 6. ročník, třída bez atletického zaměření (podzim 2008) 
 

Příjmení a jméno 12 min. z místa 
2kg 

med. leh-sed 30m let. 

Bedrichová Linda 2265 155 6,50 70 4,89 
Bitomská Michala 2198 120 3,15 33 5,82 
Forgáčová Ivana 1924 150 3,90 42 4,45 
Fusová Nikola 1987 150 4,10 38 5,54 
Hanzlíková Jana 2014 137 3,95 69 6,25 
Kubná Kateřina 1725 163 4,25 49 4,94 
Kučejová Markéta 1877 173 5,45 58 5,30 
Lehnertová Lucie 1758 149 4,35 55 4,98 
Milková Zuzana 1937 167 6,10 51 4,95 
Murasová Eva 1699 115 4,53 23 5,13 
Pavelková Michala 1757 151 3,40 51 6,21 
Průměr 1921,91 148,18 4,52 49,00 5,31 
Směrodatná odchylka 178,74 17,25 1,02 13,71 0,55 
 
  
 
Příloha č. 10: Všeobecné testy – 6. ročník, třída bez atletického zaměření (jaro 2009) 
 

Příjmení a jméno 12 min. z místa 
2kg 

med. leh-sed 30m let. 

Bedrichová Linda 2310 160 6,65 67 4,71  
Bitomská Michala 2251 135 3,25 37 5,79 
Forgáčová Ivana 1918 150 4,20 54 4,4 
Fusová Nikola 1993 150 4,20 41 5,21 
Hanzlíková Jana 2030 141 4,15 74 6,07 
Kubná Kateřina 1806 176 5,10 51 4,61 
Kučejová Markéta 1975 160 5,65 67 5,23 
Lehnertová Lucie 1780 140 4,55 63 4,57 
Milková Zuzana 1950 174 6,30 55 4,71 
Murasová Eva 1721 125 5,0 37 5,09 
Pavelková Michala 1800 155 4,10 62 6,23 
Průměr 1957,64 151,45 4,83 55,27 5,15 
Směrodatná odchylka 179,40 15,03 0,98 12,14 0,60 
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Příloha č. 11: Všeobecné testy – 7. ročník, třída bez atletického zaměření (podzim 2008) 
 

Příjmení a jméno 12 min. z místa 
2kg 

med. leh-sed 30m let. 

Škrobová Jana 1724 160 3,00 71 4,53 
Vidláková Martina 1845 170 3,90 65 4,19 
lebedová Kristýna 1963 170 3,65 61 4,46 
Vidláková Anna 1786 170 4,20 42 4,92 
Hannslíková Hana 1952 155 3,75 61 5,84 
Dornová Tereza 2056 150 4,40 60 4,89 
Drastíková Ester 1872 135 3,70 45 5,66 
Dreslerová Natálie 2161 165 4,10 70 4,89 
Harazimová Lucie 2010 195 6,21 072 4,60 
Šinclová Monika 1937 145 4,40 67 4,81 
Wernerová Natálie 1725 150 3,10 57 4,65 
Komadová Eliška 1807 165 3,15 43 4,55 
Průměr 1903,17 160,83 3,96 58,36 4,83 
Směrodatná odchylka 128,95 14,84 0,82 10,07 0,46 
 
 
 
Příloha č. 12: Všeobecné testy – 7. ročník, třída bez atletického zaměření (jaro 2009) 
 

Příjmení a jméno 12 min. z místa 
2kg 

med. leh-sed 30m let. 

Škrobová Jana 1926 165 3,15 74 4,47 
Vidláková Martina 2006 180 4,20 60 4,15 
lebedová Kristýna 2157 185 3,7 68 4,41 
Vidláková Anna 1980 175 4,35 49 4,50 
Hannslíková Hana 2185 160 4,0 67 5,61 
Dornová Tereza 2267 170 5,10 71 4,3 
Drastíková Ester 2016 140 3,90 53 5,28 
Dreslerová Natálie 2389 175 4,25 73 4,57 
Harazimová Lucie 2110 205 7,5 71 4,48 
Šinclová Monika 2015 155 4,50 70 4,85 
Wernerová Natálie 1936 150 3,05 55 4,59 
Komadová Eliška 1997 160 3,2 48 4,46 
Průměr 2082,00 168,33 4,24 63,25 4,64 
Směrodatná odchylka 131,09 15,97 1,10 8,91 0,38 
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Příloha č. 13: Všeobecné testy – 8. ročník, třída bez atletického zaměření (podzim 2008) 
 

Příjmení a jméno 12 min. z místa 
2kg 

med. leh-sed 30m let. 

Drastíková Klára 2043 155 4,60 63 4,85 
Harazimová Tereza 1726 150 5,20 47 5,18 
Kolková Klára 1839 200 3,50 50 4,31 
Krčmová Kateřina 1915 155 5,35 61 4,37 
Šimková Hana 2079 200 5,75 66 4,10 
Čechová Tereza 1802 140 4,20 76 5,22 
Gregořicová Lucie 2003 160 4,15 85 4,60 
Jakšová Markéta 2004 190 4,55 74 4,47 
Latková Šárka 2008 140 4,65 81 4,82 
Lukačková Štěpánka 2185 145 4,95 65 5,01 
Nevřelová Zdeňka 2010 160 5,75 52 4,12 
Průměr 1964,91 163,18 4,79 65,45 4,64 
Směrodatná odchylka 126,63 21,67 0,67 12,04 0,38 
 
 
 
Příloha č. 14: Všeobecné testy – 8. ročník, třída bez atletického zaměření (jaro 2009) 
 

Příjmení a jméno 12 min. z místa 
2kg 

med. leh-sed 30m let. 

Drastíková Klára 2085 140 4,70 59 4,79 
Harazimová Tereza 1712 155 5,30 50 5,13 
Kolková Klára 1964 195 4,40 45 4,26 
Krčmová Kateřina 1931 150 5,40 57 4,31 
Šimková Hana 2102 205 5,65 60 4,15 
Čechová Tereza 1780 150 4,60 69 5,11 
Gregořicová Lucie 2087 170 4,30 91 4,49 
Jakšová Markéta 2091 185 5,10 71 4,35 
Latková Šárka 1965 145 5,0 72 4,70 
Lukačková Štěpánka 2261 155 5,25 59 4,91 
Nevřelová Zdeňka 2136 170 5,7 58 4,0 
Průměr 2010,36 165,45 5,04 62,82 4,56 
Směrodatná odchylka 146,50 19,63 0,44 11,40 0,35 
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Příloha č. 15: Všeobecné testy – 9. ročník, třída bez atletického zaměření (podzim 2008) 
 

Příjmení a jméno 12 min. z místa 
2kg 

med. leh-sed 30m let. 

Balarinová Romana 2349 195 5,50 98 4,15 
Bočková Martina 2316 165 5,05 81 4,63 
Mikolajská Veronika 2135 190 6,90 68 4,10 
Halfarová Anna 1873 205 5,15 47 4,25 
Kotzurová Klára 1955 145 5,10 79 6,13 
Kubná Martina 2007 220 5,20 93 3,99 
Mrovcová Veronika 1899 200 4,15 72 4,15 
Slaninová Kateřina 1896 130 4,45 63 5,27 
Stromská Lucie 1872 125 4,0 46 6,03 
Stříbná Jolana 1768 140 4,25 43 6,21 
Svobodová Hana 1973 145 5,15 45 5,11 
Václavíková Lucie 2069 160 4,90 61 4,10 
Zlotá Marie 2245 165 7,8 63 4,49 
Průměr 2027,46 163,75 5,20 66,08 4,82 
Směrodatná odchylka 176,51 26,78 1,03 17,46 0,81 
 
 
 
Příloha č. 16: Všeobecné testy – 9. ročník, třída bez atletického zaměření (jaro 2009) 
 

Příjmení a jméno 12 min. z místa 
2kg 

med. leh-sed 30m let. 

Balarinová Romana 2278 185 5,45 95 4,11 
Bočková Martina 2320 180 5,2 70 4,6 
Mikolajská Veronika 2015 185 6,70 55 4,22 
Halfarová Anna 1813 210 5,25 50 4,33 
Kotzurová Klára 1868 150 4,75 60 5,95 
Kubná Martina 1950 225 5,30 85 3,78 
Mrovcová Veronika 1851 190 4,30 64 4,36 
Slaninová Kateřina 1920 145 4,65 61 5,48 
Stromská Lucie 1866 130 6,35 57 6,12 
Stříbná Jolana 1858 145 4,4 40 6,18 
Svobodová Hana 2079 150 4,30 42 5,24 
Václavíková Lucie 2010 170 6,05 53 3,87 
Zlotá Marie 2312 170 8,10 77 4,37 
Průměr 2010,77 171,92 5,45 62,23 4,82 
Směrodatná odchylka 176,22 26,57 1,07 15,44 0,83 
 
 


