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Abstrakt 

 

Název:  

Motorická výkonnost dětí sportovních a nesportovních tříd na základní škole v Popradě 

 

Cíle práce: 

Cílem diplomové práce je zjistit, zda existují rozdíly nespecifické motorické výkonnosti 

u žáků sportovních a nesportovních tříd na základní škole popř. zda nespecifická 

motorická výkonnost žáků sportovních tříd je diferenciovaná dle sportovního zaměření.  

 

Metoda:  

Diplomová práce je zpracována ve formě empirického kvantitativního výzkumu. 

Úroveň základní motorické výkonnosti byla zjišťována na podkladě testové baterie 

UNIFITTESTU (6-60). Tento výzkum probíhal ve standardizovaných podmínkách 

s minimalizací vnějších vlivů (tělocvična). Vybraným souborem jsou žáci základní 

školy v Popradě, kteří ve školním roce 2008/2009 navštěvovali čtvrtý a devátý ročník 

sportovních a nesportovních tříd. Zaměření žáků sportovních tříd bylo plavání nebo 

hokej. 

 

Výsledky:  

Z výsledků naší studie vyplývá, že základní motorická výkonnost žáků sportovních tříd 

je na vyšší úrovni než u žáků ze tříd bez specifického zaměření. Plavci dosahovali 

lepších výsledků při testování horních končetin, naopak u  hokejistů jsme zaznamenali 

kvalitnější výkony při testování z rozhodujícím podílem zapojení dolních končetin. Z 

hlediska hodnocení UNIFTTESTU lze souhrnně testové výkony u žáků nesportovních 

tříd zařadit do výrazně podprůměrných (4. tř.) a podprůměrných (9. tř.), u žáků 

sportovních tříd na hranici průměrných až podprůměrných (4. tř.) a nadprůměrných  

(9. tř.). 

 

Klíčové slova: motorická výkonnost, motorické testy, UNIFITTEST, starší školní věk 
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Abstract 
 

Title:  

Motorical performance of children in sport and un-sport classes of elementary school in 

Poprad  

 

Target of work: 

The main target of the diploma work is to find out if there are any differences 

concerning an unspecifical motorical performance in case of scholars in sport and un-

sport classes of elementary school, or if an unspecified motorical performance in case of 

the scholars from sport classes is differed according to concrete sport focus.  

 

Method:  

The diploma work is worked in form of an empirical quantitative research. The level of 

basical motorical performance has been discovered on the basis of testing battery 

UNIFITTEST (6-60). The research has been kept in standardized conditions with 

minimalization of external influences (gym). The chosen researched set are the scholars 

from basical school in Poprad, which have attended in school year 2008/2009 the fourth 

and the ninth grade of sport and un-sport classes. The scholars of sport classes have 

been intended to swimming or ice hockey. 

 

Results:  

From the results of our study emerges, that the basical motorical performance of the 

scholars from sport classes is on higher level than in the case of the ones from the 

classes without specifical focus. The swimmers have reached better results by testing 

the upper limbs, on the other hand in case of ice-hockey players there have been 

dicovered better results by testing with main share of connection of down limbs. From 

the sight of valuation UNIFITTEST it is possible to sort the test results in case of 

scholars from un-sport classes to significant underaverage (4th grade) and underaverage 

(9th grade). In case of scholars from sport classes to the edge of average and 

underaverage (4th grade) and extraordinary (9th grade).  

 

Key words: Motorical performance, motorical testing, UNIFITTEST, older school age 
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1  Úvod 

 

Pohyb je člověku přirozený již od útlého dětství. Pohyb je možné po právu přiřadit 

k základním lidským potřebám jako je dýchání, spánek, potrava a pití. V závislosti na 

současném životním stylu ve vyspělých zemích světa a s návazností na vzestupný trend 

civilizačních nemocí lze jeho význam pro tuto část populace světa násobit. 

Benefity pohybu ve vztahu k lidskému jedinci jsou obecně známé, stejně jako i fakt, že 

potřeba pohybu je lidskou „nutností“ v každém věku. Sedavý a konzumní způsob života 

moderní společnosti však působí opačným směrem.  

Pohybové projevy aktivně ovlivňují ontogenezi člověka, utváří i usměrňují vývoj tvaru 

a funkce organismu. Vztah pohybu a ontogeneze je obousměrný. Obecný princip 

chápání funkce pohybu předpokládá i chápání jeho adekvátnosti ke stupni vývoje, 

k jeho kvalitě a kvantitě.  

Tělesný pohyb je komplex činností, které se promítají do organismu jako celku i do jeho 

jednotlivých částí. I když se mluví o formě pohybu, vždy se jedná o komplexní pohyb. 

To je i zásadní přístup i k hodnocení působení pohybových aktivit na pohybový systém. 

V teorii i praxi se však podstatně více setkáváme se studiem pohybových schopností, 

jejich kvality i vhodnosti jejich možného ovlivňování.  Kategorie „pohybová schopnost“ 

v sobě zahrnuje nejen vývojovou historii každého jednotlivce, ale promítá se do ní i 

genetická podmíněnost pohybových dovedností (Kučera in kol., 1997). 

Diplomová práce se zabývá současnou obecnou motorickou výkonností žáků a žákyň 

staršího školního věku. Zajímali nás rozdíly mezi jedinci sportovních a nesportovních 

tříd, ale i úroveň motorické výkonnosti současných dětí. Základem pro naše hodnocení 

se stal standardizovaný testový soubor UNIFITTEST (199 ).  

Vycházeli jsme z faktů, že sport a tělesný pohyb ve vztahu k pohybové aktivnosti 

sehrává důležitou roli v režimových charakteristikách jedince. Dobrý (2007) vymezuje 

tělesnou aktivnost ve vztahu k množství pohybu, v němž se jedinec denně angažuje,  a 

tělesnou zdatnost vyjadřuje jako výkon jedince v různých pohybových úlohách. 
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Základem aktivnosti, která se v posledních letech stala předmětem širšího zkoumání, i 

zdatnosti však zůstává pohybový aspekt činnosti člověka a vzájemné vazby ke zdraví 

jedince. Děti už v mladším školním věku získávají výchozí úroveň tělesné zdatnosti a 

pohybové výkonnosti. Tělesná výchova na základní škole je nejrozšířenější formou 

pravidelné a odborně vedené pohybové aktivity dětí, bohužel není v současném rozsahu 

učebních plánů formou dostačující. Pro zdraví vývoj jedince, jeho tělesnou zdatnost, je 

proto žádoucí, aby děti využívali i další formy pohybových aktivit. Velmi vhodná je 

řízená sportovní aktivita různého charakteru. Přiměřeně vedená sportovní aktivita 

podporuje zdraví, tělesný i duševní vývoj, přispívá k formování osobnostních vlastností 

a je možností pro aktivní využití volného času. 
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2  Problém, cíl,  úkoly, hypotézy 

 

2.1 Problém 

 

Při sledování vývoje naší společnosti během několika posledních desetiletí je zřetelné, 

že vlivem rozvoje nových technologií a celkově snadnějšímu způsobu života dochází ke 

snižováním nároků na pohybový aparát. 

Z různých výzkumných šetření vyplývá, že se snižuje podíl pohybových aktivit 

v denních režimech i u dětí a mládeže, které se pak negativně odrážejí v aktuálních 

fyzických a psychických stavech jedinců. Za závažné lze považovat, že zdravotní 

problémy fyzického i duševního charakteru mají s postupným stárnutím člověka 

tendenci gradovat nebo se vzájemně násobit. Dále je všeobecně známo, že předchozí 

generace ovlivňují zdraví a vývoj jedinců generací následných.  

Zdravotní stav jedince chápeme jako propojený celek tělesné a duševní stránky člověka. 

Je proto nutné oba dva atributy člověka podporovat a rozvíjet. Zanedbání jednoho 

z nich následně snižuje kvalitu atributu druhého a tím i celkové kvality života. 

Pravděpodobně ve spojení s přirozeným vývojem jedince nabývá tato vazba na 

důležitosti v dětském věku, kdy dochází k zásadnímu formování jedince.  

Nabízejí se otázky: Je možné zaznamenat již dnes změny zdatnosti u současné 

populace, jsou sportovně aktivní jedinci v obecných pohybových dovednostech 

zdatnostně výkonnější?     

 

2.2  Cíl práce 

 

Cílem diplomové práce je pomocí UNIFITTESTU zjistit rozdíly v základní motorické 

výkonnosti sportovních a nesportovních tříd 4. a 8. ročníku na základní škole v Popradě.  
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2.3 Úkoly práce 

 

Pro vypracování diplomové práce ve shodě s cílem práce a následných hypotéz jsme si 

vytyčili následující úkoly práce: 

• seznámit se s odbornou literaturou k dané problematice 

• osvojit si terénní metodikou UNIFITTESTU 

• vybrat testový soubor probandů 

• stanovit harmonogram testování 

• realizovat testování s probandy 

• statisticky zpracovat získaná data 

• posoudit výsledky testování a stanovit závěry. 

 

2.4  Hypotézy 

 

Pro stanovené šetření diplomové práce stanovujeme hypotézy.  

H1: Žáci sportovních tříd budu dosahovat lepších výsledků ve sledovaných motorických 

projevech než žáci nesportovních tříd. 

H2: Žáci - hokejisté budu dosahovat lepších výsledků u testových položek s větším 

podílem zapojení dolních končetin než žáci – plavci. 

H3: Žáci – plavci budou dosahovat lepších výsledků u testových položek s větším 

zapojením horních končetin. 

H4: Rozdíly motorické výkonnosti mezi žáky ve 4. ročníku budou menší než motorické 

rozdíly v 9. ročníku.  
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3  Teoretická část 

 

3.1 Pohyb a člověk 

 

Pohyb je základním projevem života člověka, a proto je odedávna v popředí všech 

kultur. Pohybová zdatnost je předpokladem k udržení života i jeho reprodukce a slouží 

zároveň jak k tvorbě, tak i k ničení hodnot. Pohybem se komunikuje i s okolním 

prostředím a tím se znásobuje aktivita jednotlivců, která vytváří kulturu občanského 

prostředí, tj. civilizace. Zhoršení hybnosti člověka znevýhodňuje (Vele, 2004).  

Kračmar (2007) charakterizuje pohyb jako nezbytnou nutnost člověka, ale zároveň jako 

činnost, která naše tělo opotřebovává. Přestože s věkem reparační schopnost organismu 

klesá, tělesný pohyb doporučuje zachovat. Splnění požadavku celoživotní pohybové 

činnosti spojuje s výběrem takového druhu a takovou míru provádění pohybových 

aktivit, které při dostatečném zatěžování kardiovaskulárního systému budou mít 

nejmenší možný negativní vliv na hybný systém. 

Současný životní styl je charakterizován nedostatkem pohybové zátěže. Reálný 

pohybový režim u většiny naší populace už není schopen pokrýt biologickou potřebu 

pohybového zatížení jedince. Výsledkem je řada tzv. civilizačních problémů, které mají 

základní příčinu v hypokineze. Příkladem může být snižující se zdatnost populace, která 

znamená snižování pracovní výkonnosti a zhoršování zdravotního stavu obyvatelstva. 

Z výzkumů vyplývá, že v posledních dvou dekádách klesl objem pohybových aktivit až 

o 30% (Bunc, 2009). 

Po tisíciletí jsou také pohybové aktivity spojovány se zdravím. Vědecké důkazy o 

zdravotních benefitech pohybové aktivnosti dnes narůstají a jsou přesvědčivější než 

kdykoli dříve. Lidé jakéhokoliv stáří, kteří trpí pohybovou nedostatečností, mohou 

zlepšit své zdraví a kvalitu života tím, že se začnou pravidelně pohybovým aktivitám 

věnovat (Dobrý, 2008).   

Kromě zlepšování a udržování dobrého zdraví mohou pohybové aktivity přinášet i 

důležité sociální a ekonomické benifity. Pravidelné pohybové aktivity jsou přínosné 
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komunitám a ekonomice tím, že snižují výdaje na zdravotní péči, zvyšují produktivitu, 

zlepšují školní prospěch, snižují absenci na pracovištích a fluktuaci pracovníků a 

zvyšují účast na sportovních a rekreačních aktivitách. V mnoha zemích je značná část 

výdajů na zdraví způsobena nedostatkem pohybové aktivnosti a obezity. Podpora 

pohybové aktivnosti představuje vysoce efektivní a udržitelnou intervenci do veřejného 

zdraví (Dobrý, 2006). 

 

3.1.1  Pohybová aktivnost 

 

Za pohybovou aktivitu lze považovat jakýkoliv tělesný pohyb vyprodukovaný 

kosterními svaly, potřebující ke své realizaci energii a vztahující se převážně k přenosu 

hmotnosti nebo k překonávání odporu.  

Pohybové aktivity nestrukturované, habituální, slouží primárně k plnění úkolů denního 

režimu. Pohybové aktivity strukturované spojujeme primárně ke zlepšení, nebo udržení 

jedné nebo více složek tělesné zdatnosti nebo výkonu v konkrétní sportovní aktivitě. Pro 

tyto aktivity si lidé vyhrazují určitou denní dobu. Jsou většinou organizované, 

plánované, časově a prostorově vymezené a popsatelné jednotkami času, vzdálenosti, 

intenzity, frekvence, mají obvykle svá pravidle, jejich provádění vyžaduje adekvátní 

prostor nebo zařízení, náčiní a oblečení.  

Pohybovou aktivností rozumíme míru pohybových aktivit, které jsou dány souhrnem 

pohybových aktivit nestrukturovaných a pohybových aktivit strukturovaných. 

Minimální míra pohybové aktivnosti by měla odpovídat doporučení lékařů a je 

spojována s možnými zdravotními benefity pohybové aktivnosti. Pokud míra 

pohybových aktivit neodpovídá doporučení lékařů je považována za pohybovou 

nedostatečnost (Dobrý, 2008). 

Dobrý (2006) cituje ze zprávy OSG z roku 1996 následující nálezy dlouhodobých 

výzkumů: 

• jedinci s nedostatečnou pohybovou aktivností mohou zlepšit své zdraví a dobré 

psychické i tělesné bytí zařazením pohybových aktivit do svých denních režimů 
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• pro dosažení zdravotních benifitů nemusí být pohybové aktivity namáhavé 

• zvýšením množství pohybových aktivit (doba trvání, frekvence, intenzita) se 

může dosáhnout větších zdravotních benefitů. 

 

3.1.2  Zdatnost 

 

Zdatnost je převážně kvalitativním, byť odstupňovaným, celostním znakem jedince. 

Bio-psycho-sociální podstatou zdatnosti jsou vyvážené a sladěné homeostatické 

regulace na všech dílčích úrovních, tj. na úrovni fyzické, psychické i úrovni sociálních 

vztahů. Za podstatu zdatnosti lze považovat optimalizovanou odpověď na komplexní, 

heterogenní vlivy prostředí. Nález vysoké výkonnosti v dílčím zadaném kritériu není 

však přímo úměrný k úrovni zdatnosti (Seminiginovský, 2007). 

Podněty z vnějšku mohou mít různou kvalitu (tepelné, chemické apod.). V případě, že 

podnět je tělesná aktivita zatěžující především kosterní svalstvo, je dobrá adaptace na 

tuto činnost nazývána tělesnou. 

Tělesná zdatnost je charakterizovaná jako činnost řady mechanismu v těle, které se ve 

stavu relativního klidu podílejí na udržení stálého vnitřního prostředí. Tyto mechanismy 

jsou schopné dynamicky reagovat na podněty z vnějšího prostředí a zabezpečovat tak 

nově vzniklou rovnováhu. Za optimální adaptaci na tělesnou zátěž považujeme projev 

menšího vychýlení z klidového stavu, respektive rychlejší návrat k výchozím hodnotám. 

Odezvu organismu na zátěž (svalovou práci) je možné sledovat v různých orgánových 

soustavách. Nejčastěji v oblasti kardiovaskulární, transportu kyslíku a biochemické 

(Hošek, 1996). 

Bunc in Novotná, Čechovská, Bunc (2006) definuje zdatnost jako výsledek 

dlouhodobého procesu postupné adaptace organismu na pohybovou činnost tzn. 

dlouhodobé postupné přizpůsobování organismu pohybovému tréninku pomocí 

programů pohybových aktivit probíhající podle fyziologických zákonitostí. Při vazbě 

na specifické pohybové činnosti hovoří autor o tělesné kondici. Tělesná kondice je na 

rozdíl od zdatnosti vždy vázána na způsob provedení pohybové činnosti (mluvíme o 
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běžecké kondici, skokanské kondici atd.). Z tohoto pohledu se kondice jeví jako 

součást obecnějšího pojmu zdatnosti. 

Význam tělesné zdatnosti ve společenské oblasti, společenský aspekt tělesné zdatnosti, 

se vztahuje k potřebě zdatnosti, k jejím normativním aspektům, „k užitné hodnotě“ 

zdatnosti a v důsledku toho k začlenění tělesné zdatnosti do systému hodnot. Kromě 

tohoto zprostředkovatelného uplatnění tělesné zdatnosti jako biologické kvality ve 

společenské oblasti zahrnuje tělesná zdatnost též vlastní kvality sociální a sociálně-

psychologické. Zdůraznění základního společenského vztahu, determinující vazbu mezi 

společenskou a biologickou stránkou tělesné zdatnosti, samozřejmě neznamená popření 

vlastních sociálních, sociálně-psychologických a biopsychologických prvků tělesné 

zdatnosti (Šprynarová, 1983). 

Posuzování úrovně zdatnosti se vždy vztahuje k danému jedinci, k jeho „aktuálnímu 

stavu“ ve smyslu zdravý, hendikepovaný, nemocný nebo mladý, starý, atd. Tělesná 

zdatnost je z hlediska jejího dopadu dělena na: 

a) zdravotně orientovanou - ovlivňuje zdravotní stav, prevence zdravotních problémů 

ve spojení s hypokinézou, 

      složky:  1. tělesné složení  

   2. funkční stav organismu (především svalová zdatnost z hlediska  

                 síly a vytrvalosti; pohyblivost)  

   3. aerobní zdatnost (VO2max)  

b) výkonově orientovanou - podmiňuje pohybový výkon (Bunc in Novotná, 

Čechovská, Bunc, 2006). 

Výkonnost je výrazně kvantitativním, odstupňovaným celostním znakem jedince, který 

je relativně nejsnáze rozvinutelný zacílenými formativními aktivitami. Psychofyzická 

výkonnost má složku pohybovou a mentální. Jejich objektivní diagnostika vychází ze 

splnění zadaného úkolu hodnoceného měřitelným, obvykle fyzikálními veličinami. 

Fyziologie výkonnosti uvádí objektivovaný pohybový nebo mentální výkon do vztahu 

s objektivovanou funkčně-metabolickou odezvou organismu na tento výkon tzn. 

funkční a energetické zabezpečení pohybové činnosti nebo mentální činnosti 

(Seminigovský, 2007). 
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3.1.3 Motorický vývoj v ontogenezi - školní věk 

 

Z hlediska kultivace zdatnosti (nejedná se vždy pouze o rozvoj, často postačí pouze 

udržet dosaženou úroveň) je třeba si uvědomit, že její úroveň v dospělosti je rozhodující 

měrou ovlivňována úrovní v dětském věku a dospívajícím věku (Bunc in Novotná, 

Čechovská, Bunc, 2006). 

Obecný princip chápání funkce pohybu předpokládá i chápání jeho adekvátnosti ke 

stupni vývoje, k jeho kvalitě a kvantitě. To platí pro všechny fyziologické i patologické 

stavy. Významný je fakt, že pohyb působí na vývoj a vývoj na pohyb. Tato zpětná a 

vysoce dynamická vazba zcela přesně vymezuje roli fyzické stimulace pro všechny 

věkové skupiny (Kučera in kol., 1997).  

Dítě i dospělý člověk jsou v určitém věku konstitučně, mentálně, emocionálně, ale i 

sociálními projevy některým vrstevníkům podobni, od jiných se naopak výrazně 

odlišují. Tato skutečnost je podmíněna tzv. faktory vývoje – dědičností, výchovou i 

bezděčně fungujícími vlivy prostředí. Na rozdíl od růstu chápeme vývoj jako proces 

kvalitativních i kvantitativních změn v životě člověka (Kocourek, Jansa in Jansa, 

Dovalil a kol., 2007).  

Novorozenecké období je charakterizováno pohybovými automatismem a reflexní 

činností. V kojeneckém věku se u dítěte tvoří základní pohybové vzorce a jakákoliv 

předčasná pohybová stimulace může způsobit místní i celkovou patologickou adaptaci. 

Relativně velké množství životně důležitých pohybových vzorců se dále vytváří 

v následném batolecím období. Batole vyžaduje vysokou pohybovou aktivitu ve všech 

úrovních, volí její intenzitu i typy, které často střídá. Spontánní aktivitu musíme 

propojovat s řízenou aktivitou (učení pohybů). Předškolní věk je ohraničen z hlediska 

pohybové vyzrálosti ovládnutím bezdotykové lokomoce a vstupem do školy. Dochází 

k dalšímu kvalitativnímu nárůstu pohybové výbavy. Zatímco v batolecím období se 

tvoří základ pohybové kvality, v předškolním se dovednosti fixují a vytváří se vědomý 

vztah k pohybu. Ve školním věku se výrazně mění režim dítěte. V pohybové aktivitě 
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převažují omezení nad stimulacemi, přestože potřeba pohybu je veliká a je důsledkem 

orgánových změn (Kučera in kol., 1997). 

Z hlediska tělesného vývoje jsou přírůstky tělesné váhy i výšky v mladším školním 

věku pozvolné a rovnoměrné. Tím je zajištěn i pravidelný nárůst tělesné energie spojený 

se zvyšováním výkonnosti organismu. Obtížná je z počátku období nervosvalová 

koordinace. Zaměřujeme se především na rozvoj obratnosti a rychlosti. Při učení je pro 

dítě důležité chápání v celku, na základě uvědomění si podstatných znaků poté proniká 

k jednotlivostem. Stále je patrný vysoký stupeň hravosti. Na konci období se již 

projevují jisté bisexuální rozdíly v pohybových činnostech (Kocourek, Jansa in Jansa, 

Dovalil a kol., 2007). 

Z hlediska motorického vývoje je konec druhé fáze mladšího školního věku a začátek 

první fáze období staršího školního věku (11-12 let) považován za vrchol ve 

všeobecném vývoji. Věkové rozpětí mezi 8.- 12. rokem se nazývá „zlatý věk motoriky“ 

a snahou je vybavit děti v jeho průběhu co nejširší škálou pohybových zkušeností. 

Naučené dovednosti se stávají stabilními a trvalými. Čím více pohybových zkušeností 

dítě má, tím snáze dokáže zpracovat verbální instrukci od pedagoga (Kryštofič, 2006). 

Vývoj životního způsobu neustále omezuje možnosti dětí sbírat pohybové zkušenosti 

v běžném životě. Nemůže ale omezit přirozenou potřebu pohybovat se. Pohybová 

činnost mnohých dětí tak často nemá podobu dynamického, harmonického plynutí 

vědomého či podvědomého pohybu, ale podobu nekontrolovaných projevů 

„bezvědomého“ pohybu, pramenícího z pudové potřeby. Podobu projevů, které sice 

uvolňují nahromadění napětí, ale zároveň působí větší či menší škody nejrůznějšího 

druhu (Hercig, 2006). 

Podle Periče (2004) je starší školní věk obdobím přechodu od dětství k dospělosti. Je 

charakterizováno značnými biologickými a psychickými změnami. Jedná se o období 

velmi nerovnoměrného vývoje, jak tělesného, tak i psychického a sociálního. S ohledem 

na tyto procesy se rozděluje tohle období ještě do dvou, svým charakterem nestejných, 

fází. První z nich, která je provázena bouřlivým obdobím prepubescence, vrcholí kolem 

třináctého roku a po ní následuje druhá o něco klidnější fáze puberty končící kolem 

patnáctého roku dítěte. 
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Ve vývoji tělesné výšky je možné konstatovat stále rychlejší růst. Růstové změny 

můžou negativně působit na kvalitu pohybů u dítěte. Růst se neprojevuje na celém 

organizmu rovnoměrně. Končetiny rostou rychleji než trup a růst do výšky je 

intenzivnější než do šířky. Pubertální věk je proto důležitý pro formování návyku 

správného držení těla.  

Nerovnoměrnost vývoje výrazněji ovlivňuje pohybové možnosti. Tělesná výkonnost 

ještě zdaleka nedosáhla svého maxima, schopnost přizpůsobení je dobrá, což vytváří 

příznivé předpoklady pro řízenou pohybovou činnost. Nejcharakterističtějším rysem 

dětí staršího školního věku je rychlé chápání a schopnost se učit novým pohybovým 

dovednostem. Omezujícím činitelem pro nadměrné zvyšování výkonnosti je především 

osifikace kostí. 

V aerobní vytrvalosti, v běžecké rychlosti a v růstu svalové síly dochází v průběhu 

tohoto období k výrazné diferenciaci ve prospěch chlapců. U obou pohlaví se 

nedoporučuje přetěžování organismu. Hormonální aktivita způsobuje změny emočních 

stavů, které se projevují v učení i ve vztahu k okolí. Rozvíjí se abstraktní myšlení a 

paměť. Ve vztahu k dospělým osobám se začíná projevovat snaha po nezávislosti 

(Svatoň, 2002). 

Do druhého období staršího školního věku spadá puberta. U některých dětí dochází ke 

značnému zhoršení koordinace. Čím rychlejší je růst a čím větší jsou disproporce mezi 

jednotlivými částmi těla, tím nápadnější jsou při tělesném pohybu nekoordinované 

znaky. U dětí v pubertě se zhoršuje hlavně schopnost přesnosti a plynulosti pohybů 

(Perič 2004). 

Adolescence či období mladistvých je poslední fáze mezi dětstvím a dospělostí. 

Dochází v něm k vyrovnání všech vývojových disproporcí z minulého období. Mladý 

člověk dosahuje plného rozvoje svých fyzických sil, dospívá do tělesné krásy, je plně 

vyvinut i mentálně a dotváří se jeho individuální osobnost. Sportovně je to období 

vrcholných výkonů, anebo bezprostřední přípravy na ně v preakmé (období dospělosti, 

20-30 let). Preakmé představuje kulminaci tělesné výkonnosti. Tělesný i psychický růst 

je ukončen. Životní zkušenosti však nadále formují sociálně-emotivní vývoj a reálný 

postoj k životu (Svoboda, 2000).  
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Pohybová aktivita a tedy i sportovní činnosti u dospělých a starších lidí plní významnou 

úlohu v primární i sekundární prevenci, ale i v oddalování vzniku regresivních procesů. 

Nezajistí sice imunitu proti stárnutí, ale prostřednictvím fyzické a psychické zdatnosti 

podstatně ulehčí celý proces stárnutí. Nejdříve dochází mezi dvacátým a čtyřicátým 

rokem k omezení pohyblivosti, následuje pokles rychlosti a vytrvalosti. Naposledy klesá 

obratnost a statická síla. Pohybový režim dospělého člověka by měl odpovídat povolání, 

věku, ale i momentálnímu zdravotnímu stavu. Zcela individuální přístup k aplikování 

pohybové činnosti se váže k věkovému období po padesátém roku života (Kučera in 

kol., 1997).  

 

3.2 Motorická výkonnost 

 

Mezi motorickou výkonností, motorickými schopnostmi a tělesnou zdatností lze nalézt 

vzájemné vztahy. Výsledky v motorických testech vyjadřují úroveň motorické 

výkonnosti a současně na základě principu asociativního měření charakterizují jako 

indikátory úroveň příslušné motorické schopnosti, kterou je možné zařadit do určité 

komponenty tělesné zdatnosti. 

Motorická výkonnost je výsledkem adaptačních procesů organismu na záměrné tělesné 

zatížení. Charakter adaptace je specifický a odpovídá druhu zatěžování. Výsledkem je 

připravenost organismu podávat výkony ve vymezené pohybové činnosti. Strukturu 

tvoří dominantní schopnosti a příslušné dovednosti. V pohybovém chování se stupeň 

motorické výkonnosti projevuje odpovídající úrovní a vyrovnaností motorických 

výkonů, popř. úspěšnou činností ve sportu. Nespecifická adaptace na tělesné zatížení se 

projevuje v základní motorické výkonnosti člověka a má úzký vztah k tělesné zdatnosti 

(Suchomel, 2006). 
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3.2.1 Základní motorická výkonnost 

 

Základní motorická výkonnost představuje úroveň připravenosti jedince podávat 

výkony ve všech základních pohybových činnostech. Je považována za základní 

ukazatel pohybové výkonnosti člověka a tvoří významnou součást celkové tělesné 

zdatnosti člověka. základní motorická výkonnost se získává a udržuje kondičním 

cvičením, působením klimatických faktorů, přiměřenou životosprávou apod. Rozvoj 

základní motorické výkonnosti je dlouhodobý proces, jehož cílem není specializovaný 

výkon, ale všestranný tělesný a pohybový rozvoj. člověk s dostatečnou úrovní základní 

motorické výkonnosti se rychle adaptuje na pohybové zatížení, rychle se zotavuje po 

námaze a nedochází u něho k nepřiměřené únavě. Má dostatečně rozvinuté silové, 

vytrvalostní, rychlostní a koordinační schopnosti (základní komponenty) a základní 

pohybové dovednosti (Čelikovský, a kol. 1990).  

Pod pojmem motorická schopnost Čelikovský a kol. (1990) rozumí integraci vnitřních 

vlastností organismu, která podmiňuje splnění určité skupiny pohybových úkolů a 

současně je jimi podmíněna. Také lze ji chápat, jako soubor předpokladů k pohybové 

činnosti. Přesněji jde o souhrn vnitřních integrovaných předpokladů organismu. Tyto 

předpoklady určitým způsobem limitují možnosti jednotlivce, obecně řečeno, 

představují jakýsi vrchol, jehož může dosáhnout při určité činnosti (Měkota, Novosad, 

2005 ). 

Měkota, Novosad (2005) dále citují profesora psychologie na Kalifornské univerzitě 

Schmidta (1991), který definuje schopnost (ability) jako trvalý převážně geneticky 

určený rys (vlastnost), který podporuje různé druhy motorických a kognitivních aktivit. 

Měkota, Blahuš (1983) spojují motorickou schopnost s možností velkého předpokladu 

v určité oblasti k dosažení velkého zlepšení. Motorický schopný jedinec na sobě často 

upozorní svými neobvykle velkými a rychlými pokroky.  

Motorická dovednost je učením získaný předpoklad rychle a účelně provádět daný 

pohyb nebo určitou pohybovou činnost. Sportovní dovednost je zvláštním druhem 

motorické dovednosti, které jsou spjaté s daným druhem sportu, neboli s danou 

specializací (Perič, 2004). 
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Elementární pohybové dovednosti (kombinovaná lokomoce, stabilita postoje a 

koordinace) a základní sportovní dovednosti (běh, skoky, hody, kopy, chytání a plavání) 

jsou základem pro všechny sporty. Děti by měly být vedeny k jejich osvojení a rozvoji 

před zahájením růstového spurtu v adolescenci. Jedinec, který není náležitě vybavený 

elementárními pohybovými dovednostmi, bude mít problémy s účastí v mnoha 

sportech, bude mít méně příležitostí být ve sportu a těšit se po celý život z pohybových 

aktivit (Bukač, Dobrý, 2008). 

Sportovní výkon se zakládá a vyvíjí od dětství do rané dospělosti na pozadí složitých 

vztahů mezi biologickým růstem a zráním. Tělesný výkon je důležitou složkou chování 

mládeže, u chlapců je významnější než u děvčat. Pro zjištění indikátorů těsného výkonu 

se obvykle využívají zdánlivě jednoduché pohybové dovednosti např. běh na krátké 

vzdálenosti, hod míčkem, skok do dálky z místa, výdrž ve visu o pokrčených pažích, 

počtem sedů a lehů atd. Vybrané dovednosti kladou nároky na pohybovou rychlost, 

rovnováhu, flexibilitu, výbušnou svalovou sílu, lokální svalovou vytrvalost či aerobní 

vytrvalost a nejsou náročné na pohybovou koordinaci. Obecně se však testy spojují 

s měřením pohybových schopností, méně s pohybovým výkonem v konkrétních 

dovednostech (Dobrý, 2005).  

 

3.2.2 Komponenty motorické výkonnosti 

 

Základní motorická výkonnost jako strukturovaná globální entita je v základu tvořena 

komponentami, které se nazývají základní motorické (pohybové) schopnosti (Suchomel, 

2006). Mezi základní motorické schopnosti lze přiřadit: vytrvalost, sílu, rychlost, 

koordinaci (obratnost) a kloubní pohyblivost (Čelikovský a kol., 1990, Perič, 2004). 

 

Vytrvalost 

Pod pojmem vytrvalost rozumíme schopnost organismu provádět pohybovou činnost po 

delší časový úsek bez zjevného snížení intenzity. Je to pohybová schopnost člověka 

k dlouhotrvající pohybové činnosti a zahrnuje soubor předpokladů provádět cvičení 
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s určitou nižší než maximální intenzitou co nejdéle nebo po stanovenou dobu co 

nejvyšší možnou intenzitou (Choutka, Dovalil, 1991).  

Nejdříve byla vytrvalost rozdělována na lokální a globální. Jako lokální je chápána 

vytrvalost, při které se zapojilo méně než 1/7 až 1/6 (cca 14 až 17 %) svalů z celkové 

svalové hmoty kosterního svalstva. Za globální vytrvalost je považována taková 

pohybová činnost, při které se zapojuje více než 1/7  až 1/6 svalové hmoty (Kuhn, 

Nüsser, Platen, Vafa, 2005).  

Podle délky trvání rozeznáváme čtyři druhy vytrvalostních schopností: 

-  dlouhodobá vytrvalost (přes 10 min.), 

-  střednědobá vytrvalost (kolem 8-10 min.), 

-  krátkodobá vytrvalost (2-3 min.), 

-  rychlostní vytrvalost (do 20 s). 

 

   Dále lze vytrvalost dělit podle energetického krytí:  

-  aerobní vytrvalost, 

-  anaerobní vytrvalost. (Choutka, Dovalil, 1991)                                                      

 

Síla  

Sílu je možné chápat z několika různých úhlů pohledu. V oblasti vykonávání pohybu 

hovoříme o síle jako o schopnosti překonávat vnější odpor svalovou kontrakcí 

(stáhnutím svalového vlákna) (Perič, 2004). 

Štilec a kol., 1989 rozlišuje následující druhy síly: 

- absolutní (maximální) sílu jako schopnost překonat nebo udržet nejvyšší možný 

odpor ( jednorázově, rychlost pohybu nehraje roli ), označuje se někdy jako pomalá síla, 

- rychlou a výbušnou sílu jako schopnost překonávat nemaximální odpory 

vysokou až hraniční rychlostí, s nejvyšším zrychlením pohybu těla nebo náčiní,  
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- sílu vytrvalostní jako schopnost pohyb s maximálním odporem vykonávat 

opakovaně nebo ho udržovat.  

Vzájemné závislosti silových schopností jsou značně komplikované a nejednoznačné. 

Zjednodušené je lze chápat jako relativně nezávislé. To znamená, že s rozvíjením 

jednoho druhu silových schopností se ostatní rozvíjejí pouze u začátečníků a méně u 

trénovaných jedinců, později se možnost přenosu zmenšuje a další rozvoj by se měl 

specifikovat podle požadavků daného sportovního výkonu na ten či onen silový projev. 

Účinnost a úspěch posilování nejsou obvykle zajištěny pouze jednou metodou, ale jejich 

vhodným kombinacemi a posloupností (Choutka, Dovalil, 1991). 

Při stimulaci silových schopností se často dopouštíme vážných chyb, kdy u dětí 

a mládeže aplikujeme způsoby rozvoje charakteristické pro dospělé. U posilování 

v mladším věku jsme povinni víc než kdy jindy přihlížet k věkovým a růstovým 

zvláštnostem vyvíjejícího se organismu. Je nutné, aby pohybový trénink tohoto typu 

napomáhal anebo při nejmenším nebránil přirozenému růstu (Štilec a kol., 1989). 

 

Rychlost 

Rychlost je zařazovaná k pohybovým schopnostem a představuje konat krátkodobou 

pohybovou činnost - do 20 s - v daných podmínkách (konstantní dráha nebo čas, bez 

odporu nebo s malým odporem) co nejrychleji. Jde o činnost maximální intenzity, 

vyžadující vysokou koncentraci volního úsilí (Choutka, Dovalil, 1991).  

Rychlostní schopnosti jsou z pohybových schopností geneticky nejvíce podmíněné. 

Dědičný vliv je dán hlavně morfologickým profilem svalu. U většiny populace je podíl 

rychlých a pomalých vláken přibližně 1 : 1, u mimořádně rychlostně disponovaných 

jedinců dosahuje podíl rychlých vláken až 90 %. Právě kvůli velké dědičnosti patří 

ovlivňování rychlostních schopností k nejobtížnějším pohybovým intervencím (Štilec 

a kol., 1989). 

Je prokázána existence relativně samostatných rychlostních schopností: 

- rychlost reakce, 

- rychlost jednotlivého pohybu (někdy se označuje také jako rychlost acyklická),  



 25 

- rychlost komplexního pohybového projevu (frekvence, akcelerace, rychlost se 

změnou směru), nejčastěji v podobě rychlostní lokomoce. 

 

Relativní nezávislost rychlostních schopností Choutka, Dovalil (1991) chápou v 

souvislostech: 

- výskyt vysoké úrovně jedné rychlostní schopnosti nemusí znamenat součastně 

vysokou úroveň jiné,  

- rozvoj jednoho druhu automaticky nezabezpečuje rozvoj ostatních.  

 

Obratnost 

Obratnost je pohybová schopnost, která je daná kvalitou koordinační a kontrolní 

regulace prováděných pohybů (také koordinace). Předpokladem rozvoje obratnosti je 

vysoká plasticita CNS, velká kloubní pohyblivost čili flexibilita a dokonalá práce všech 

analyzátorů. Projevem obratnostních schopností je koordinačně náročná složitá 

pohybová činnost (Havlíčková a kol., 2006). 

Obratnostní (koordinační) schopnosti se obvykle charakterizují jako schopnost řešit 

rychle a účelně pohybové úkoly různého stupně složitosti, někdy se sem zařazuje 

i schopnost učit se rychle novým pohybům (Choutka, Dovalil, 1991).  

Geneticky je obratnost určena zhruba z 80 %. Vysoká úroveň koordinačních vlastností 

je podmíněna bohatou inervací svalstva s velkou hustotou proprioreceptorů a volných 

nervových zakončení senzitivních nervových vláken i množstvím vláken motorických. 

Stupeň rozvoje těchto schopností je podmíněn do jisté míry i průměrnou velikostí 

motorických jednotek svalů. Čím menší motorické jednotky příslušný sval má, tím 

koordinovaněji pracuje. Naopak čím má sval větší motorické jednotky, tím může 

vyvinout větší sílu. Základní podmínkou rozvoje těchto schopností v ontogenezi je 

zralost nervového systému (Havlíčková a kol., 2006).  

Obratnost mužem rozvíjet koordinačně náročnými cvičení vyžadující aktivitu většího 

počtu svalů, současnými a různorodými pohyby trupu i končetin. Volíme zde cvičení 

nová, neznáma, především koordinačně obtížnější, ale i jednoduchá cvičení, jejichž  
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náročnost zvyšujeme obměnami a kombinováním. Osvojenou činnost dále 

procvičujeme v měnících se podmínkách, protože automatizované pohyby ve 

standardních podmínkách již k rozvoji obratnosti nepřispívají.  

Z toho pohledu Štilec a kol. (1989) uvádí nezbytné podmínky a zásady rozvoje 

obratnosti z hlediska cvičeních: rychlejší nebo pomalejší provedení, změna rytmu 

pohybu na různé zrakové či akustické signály, omezením prostoru cvičení, 

překonáváním překážek, vyloučením zrakové kontroly nebo zmenšováním plochy 

opory, používáním těžšího - lehčího náčiní, změny partnerů, cvičení na různém povrchu 

a v různém terénu, pohybem „ pod tlakem “, v maximální rychlosti s výběrem variant 

provedení, asymetrickými pohyby, změnou situací nebo dodatečnými informacemi 

v průběhu cvičení. 

 

Pohyblivost 

Pohyblivost (kloubní pohyblivost) chápeme ve sportu jako předpoklady pro rozsah 

pohybů v jednotlivých kloubech, také jako schopnost vykonávat pohyby ve velkém 

kloubním rozsahu. Někdy se taky užívá termínu ohebnost (Perič, 2004).  

Je považována většinou za samostatnou pohybovou schopnost. Dosud však není zcela 

jasné, zda jde o schopnost homogenní či nikoliv, tj. zda existuje souvislost mezi 

pohyblivostí jednotlivých kloubů. Celkem zdůvodněně se rozlišuje pohyblivost aktivní 

a pasivní. 

Aktivní pohyblivost znamená maximální kloubní rozsah dosažený pomocí aktivního 

stahu svalstva pohybujícího se kloubu.  

Pasivní pohyblivost je daná rozsahem pohybu v kloubech při působení vnějších sil 

(opory, gravitace, partnera). Pasivní pohyblivost bývá obvykle větší. 

Větší kloubní rozsah byl pozorován u žen. Vysvětluje se to morfologickými faktory 

a vnitřní strukturou svalstva a vaziva (Choutka, Dovalil, 1991).      
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3.3   Testování motorické výkonnosti 

 

3.3.1 Pojetí testů a testování 

 

Stejně jako v jiných jazycích i v češtině se slovo test významově přibližuje ke slovu 

zkouška. Užitím odborného termínu se vyjadřuje, že se jedná o zkoušku vědecky 

podloženou, jejímž cílem je dosáhnout kvantitativního vyjádření výsledku.  

Testování představuje:  

-    provedení zkoušky ve smyslu procedury,  

-    přiřazování čísel, jenž bylo nazváno měřením. 

Člověk, který se testování podrobuje, se nazývá testovaná osoba (zkráceně TO) a ten, 

kdo testování provádí, testujícím nebo examinátorem. V odborných publikacích se lze 

setkat i s jiným označením pro testovanou osobu např. pokusná osoba, proband, 

respondent apod. (Blahuš, 1983). 

Testem podle Zaciorského (1981) rozumíme zkoušku nebo měření jedince a cílem určit 

jeho stav. Proces zkoušení je pak testování, získané číselné údaje výsledky testování 

nebo výsledky testu.  

Testy, jejichž obsahem je určité pohybové zadání (úkol), nazýváme pohybové, nebo 

motorické testy. Jako výsledky těchto testů mohou být různé pohybové výkony (čas 

potřebný k překonání vzdálenosti, počet opakování apod.), nebo jakékoliv fyziologické 

nebo biochemické charakteristiky.  

Názvy testů většinou přibližují charakter pohybové činnosti nebo jméno autora, který 

test zavedl do praxe. V případě, kdy se používá ne jeden, ale více testů, majících jeden 

společný cíl, nazýváme takovou skupinu testů komplexem – testovým systémem, nebo 

častěji baterií testů, která posuzuje jednu či více schopností. Výsledky jednotlivých testů 

se sdružují a vytváří jeden výsledek – testové skóre. Další sdružení několika testů se 

nazývá testový profil. testy zde vystupují samostatně a společný výsledek se neuvádí. 
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Někdy mohou být formou testového profilu prezentovány i výsledky získané testovou 

baterií (např. UNIFITTEST) (Neuman, 2003). 

Výpovědní hodnota testu je určena chováním sportovce před a během vlastního 

testování, vnějšími podmínkami a kvalitou testu. Znalosti a praktické zkušenosti 

s prováděním testu a vyhodnocováním testu nepotřebuje jenom vyšetřující osoba, ale i 

sám sportovec může do značné míry pomoci zvýšit jeho výpovědní hodnotu (Neumann, 

Pfützner, Hottenrott, 2005). 

Ne všechna měření a zkoušky však mohou být použity jako unifikované a standardní 

testy, k tomu účelu musí mít určité vlastnosti a musí vyhovovat určitým speciálním 

požadavkům. K nim patří:  

      - spolehlivost (reliabilita) testu. 

      - platnost (validita) testu. 

      - vypracování systému hodnocení.  

      - standardní podmínky a postup ve všech případech, kdy test používáme. 

Testy, které vyhovují těmto požadavkům, zvláště spolehlivosti a platnosti, mohou být 

doporučeny pro široké používání (Zaciorskij – překlad Kovář, 1981). 

 

3.3.2 Historie testování motoriky 

 

Posuzování schopností a dovedností člověka, jeho porovnávání s ostatními jedinci 

vychází z obecných principů zachování a vývoje lidské společnosti. S měřením,  

zaznamenáváním motorických výkonů a snahou o jejich překonávání se setkáváme již 

v dávné minulosti. První zpráva, která se dochovala, je z roku 664 p. n. l. a 

zaznamenává výkon ve skoku dalekém přesněji ve víceskoku. Na 29. hrách v Olympii 

skočil Chionis ze Sparty 52 stop, tj. asi 16,66 m (Blahuš, Měkota, 1983).  

V novodobé historii např. praotec tělocviků J. CH. F. Guts – Muths (1759 – 1839 ) ve 

filantropinu ve Schnepfenthalu měřil výkony žáků, vedl přesné záznamy o výsledcích 

a zlepšování výkonů odměňoval „prémiemi“ , tj. dubovými nebo bukovými ratolestmi. 
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Ve sportu to byla novinka, jakási modernizace, přístupu cvičících ke sportu s cílem, aby 

byla podpořena snaha podávat lepší výsledky.  

O pravidelném měření výkonů a vedení záznamů o nejlepších sportovních výkonech lze 

uvažovat až od druhé polovině 19. století a zcela systematicky od roku 1896, kdy byly 

obnoveny olympijské hry. Jeden z prvních komplexních testů pohybové zdatnosti 

sestavil francouzský pedagog G. Herbert v roce 1911. testová sestava obsahovala běhy, 

skoky, z místa i z rozběhu, vrh, opakované vzpírání 40 kg, plavání a potápění  

(Neuman, 2003). 

S měřením motorických výkonů nastala i potřeba přístrojového vybavení. První 

dynamometr, který byl předchůdcem dnešního pružinového dynamometru, sestrojil 

roku 1807 Reiniger ve Francii, v tělovýchovné praxi u žáků gymnázia v Paříži jej 

používal F. Amoros. Záznamy v roku 1821 obsahují 8 dynamometrických údajů 

(Blahuš, Měkota, 1983). 

Současným testovým bateriím historicky předcházely tělocvičné a sportovní víceboje 

a sestavy k získání odznaků zdatnosti. První doložený známý víceboj sportovního 

charakteru byl antický pětiboj na 18. olympijských hrách roku 708 př. n. l. Tvořily jej 

hod diskem, skok, hod oštěpem, běh a zápas. Velmi široce byly koncipovány víceboje, 

v nichž se soutěžilo v německých tělocvičných spolcích v polovině devatenáctého 

století a od 80. let také u nás. Přebor České obce sokolské v roce 1907 byl 

dvacetibojem, který kromě cvičení na nářadí obsahoval i atletické disciplíny a vzpírání. 

Atletický desetiboj byl poprvé zařazen na olympijských hrách v r. 1904. Moderní 

pětiboj je součástí olympijského programu od roku 1912.  

Širokým masám mládeže i dospělých byly určeny komplexy požadavků různých 

odznaků zdatnosti, které se objevují od počátku dvacátého století. Jejich pohybový 

obsah je tvořen tak, aby nositelé byli nuceni prokázat všestrannou výkonnost či 

zdatnost. První sportovní odznak toho druhu zavedli ve Švédsku roku 1906. V roce 

1913 byl zaveden odznak Turn - und Sportabzeichen v Něměcku, později v Rakousku a  

1931 v SSSR s názvem Gotov k trudu i oboroně (GTO) (Blahuš, Měkota, 1983). 

Velkým impulsem pro rozvoj testování tělesné zdatnosti byly první doktorské disertace 

amerických autorů, které ve třicátých letech 20. století daly vznik několika testovým 
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sestavám. Jedním z autorů byl D. K. Brace, který v roce 1927 napsal prácí Měření 

pohybové schopnosti: Škála testů pohybové schopnosti, který byl později upraven Ch. 

H. Mc Cloyem pod názvem Iowa-Brace test  (Neuman, 2003). 

Bezprostředně po druhé světové válce zájem o tělesnou výchovu a posuzování tělesné 

výkonnosti poněkud ustoupil do pozadí. V průběhu desetiletí se však postupně šetření a 

zjišťování tělesné zdatnosti vrací jak na americkém kontinentu, tak i v Evropě a to 

především ve vztahu s klesající úrovní zdatnosti mládeže. Z tohoto důvodu i ve druhé 

polovině dvacátého století měly motorické testy své pevné místo v tělovýchovné praxi. 

Byly důležitou součástí tělovýchovné diagnostiky, nástrojem a metodou motometrie. Při 

jejich užívání však nelze přehlížet určitá omezení a nedostatky, na něž upozorňoli 

kritikové testů. Jedinou vážnou podmínkou pro užívání testů je vědeckost přístupu 

(Blahuš, Měkota, 1983).  

V současné době si testy zachovávají významově předchozí charakteristiky, nicméně 

jejich využití je velmi často spojováno s cílenými intervenčními programy různého 

zaměření, z hlediska běžné populace především ve vztahu ke zdatnosti a zdraví. 

Motorické testy se tak staly jediným možným způsobem, jak pravidelně hodnotit úroveň 

zdravotně orientované zdatnosti populace. Jejich složení se v poslední době sjednotilo a 

mezi bateriemi používanými v jednotlivých zemích je dosahováno značné shody. Za 

pomoci metodik, které lze kvantifikovat, standardně a objektivně hodnotit, docílila 

diagnostika při vyšetření reprezentativních vzorků populace výsledků, které je pak 

možno považovat za obecné, platné a srovnatelné. Národními jsou pak normy 

minimální úrovně pohybové výkonnosti, které charakterizují dosaženou úroveň 

zdatnosti v jednotlivých zemích (Bunc, 1998). 
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3.3.3 UNIFITTEST (6-60) 

 

UNIFITTEST vznikl jako výsledek snahy kolektivu autorů (Měkota, K., Kovář, R., 

Chytráčková, J., Gajda, V., Kohoutek, M., Moravec, R.) o objektivizaci úrovně 

motorické výkonnosti a základních charakteristik tělesného rozvoje populace. Jedná se 

o unifikovaný, jednotně koncipovaný, vícestupňový a vědecky zdůvodnitelný testový 

systém pro praxi (Kovář, R. a kol., 1993).  

UNIFITTEST se velmi často využívá na školách, neboť umožňuje posuzovat jedince 

obojího pohlaví ve věkových kategoriích. Společným základem UNIFITTESTu pro 

všechny kategorie je skok daleký z místa, sed-leh opakovaně po dobu 1 minuty, běh po 

dobu 12 minut nebo vytrvalostní člunkový běh na 20 m nebo 2 km chůze, člunkový běh 

4 x10 m, hluboký předklon, výdrž ve shybu dívky, chlapci do 11 let, od 11 let chlapci 

počet shybů (Vilímová, 2002). Popis testových položek UNIFITTESTu jsou uvedeny 

v Příloze 2-7. 

Testová baterie UNIFITTEST (6-60) je čtyřpoložková heterogenní testová baterie, 

doplněná o diagnostiku základních somatických ukazatelů. Jejím obsahem je společný 

testový základ jednotný pro všechny věkové kategorie a pohlaví a různé alternativy pro 

hodnocení aerobní vytrvalostní schopnosti, zohledňující věk, kondiční připravenost 

testovaných osob, případně podmínky testování. Společný základ je doplněn o výběrový 

test, jež charakterizuje typické motorické projevy daného věkového období (Měkota, 

Kolář a kol., 1996). 

Měkota, Kovář (1996) komentují vznik testu: „Komise testování, která více než dvě 

desetiletí zobecňovala výsledky našich a zahraničních výzkumů, na svém posledním 

zasedání v Malém Ratmírově v r. 1988 schválila osnovu projektu, jehož výsledkem je 

nyní předkládaný UNIFITTEST. Měl by zaplnit mezeru, která vznikla po zrušení 

odznaku PPOV a stát se i nedílnou součástí hodin školní tělesné výchovy. Současně 

může posloužit jako pomůcka pro hodnocení fyzické kondice dospělých včetně jedinců 

staršího věku. Jedná se např. o testování pracovníků některých profesí, které jsou 

fyzicky náročné a vyžadují odpovídající výkonnostní úroveň (příslušníci policie, 

armády ), popř. používání testů ve fitcentrech apod.“. 
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Manuál testu byl poprvé vydán poprvé v roce 1993 jako výsledek dlouhodobé snahy 

našich odborníků. Testová baterie a její položky byly ověřeny řadou studií. Na základě 

výsledků studií byly původní populační normy z roku 1993 korigovány v testech 

vytrvalostní člunkový běh a člunkový běh na 10 x 10 m a základní somatická měření. 

V roce 1995 byl vydán manuál v anglické verzi a v roce 1996 v české verzi. Poslední 

úprava UNIFITTESTu (6-60) představuje softwarová verze zpracování výsledných 

hodnot a doplnění testové baterie o hodnocení výsledků vzhledem k růstovému věku. 

Rozšířený manuál o možnost určení individuálních testových profilů koordinačních 

schopností pod názvem „UNIFITTEST-TKS“ včetně softwarového zpracování byl 

vypracován v roce 2005 (Suchomel, 2006). 

Základním východiskem pro výběr motorických testů do testové baterie bylo celkové 

zaměření a účel testovaní. Cílem se stalo posouzení a monitorování úrovně základní 

motorické výkonnosti populace školních dětí, mládeže a dospělých ve věků od 6 do 60 

let. 

Jako teoretická podklady pro výběr testů a sestavení celé testové baterie posloužily 

obecné přijímané principy známé z teorie měření a testování spolu s teorií tzv. 

asociativního měření schopností. V souladu s nimi a s ohledem na možnosti praktické 

realizace byly vymezeny následující požadavky pro výběr testů : 

- jednoduchým způsobem postihnout úroveň a profil motorické výkonnosti 

s ohledem na základní pohybové schopnosti převážně kondičního typu (rychlostní, 

silové, vytrvalostní a pohyblivostní), a to se zřetelem na přirozené a nejčastěji užívané 

motorické projevy dospělé populace (rychlý běh, skok, překonávání odporu, 

pohyblivostní úkol a déletrvající lokomoce) a nízkou závislost na předchozí pohybové 

zkušenosti, 

- vybrat testy odpovídající základním požadavkům standardizace a umožňující jak 

individuální, tak i skupinové testování, případně průběžné a déletrvající sledování,  

- uplatnit zásady unifikace (společného a jednotného základu několika testů, které 

jsou shodné u všech populačních skupin a jsou zároveň součástí jiných testových 

baterií, jak domácích, tak i zahraničních),  
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- využít dosavadní zkušenosti s testováním motorické výkonnosti v jiných zemích 

a za základ vybrat testy, které se ve stejné nebo podobné formě objevují ve většině 

testových baterií, 

- umožnit jednoduché a dostatečné citlivé kvantitativní i kvalitativní hodnocení 

výsledků, jak ve smyslu celkového posouzení úrovně motorické výkonnosti (zdatnosti, 

kondice), tak i motorického profilu a vyrovnanosti testových výsledků, 

brát v úvahu časové, materiální a personální možnosti při realizaci vlastního testování 

a respektovat požadavky na úspornost a praktickou použitelnost (Měkota, Kovář, 1996). 

 

3.4  Charakteristika sportů – plavání, hokej 

 

3.4.1 Plavání 

 

Již v dávné minulosti byla dovednost překonávat vodní prostředí nezbytnou životní 

podmínkou. Plavání bylo zařazeno do výchovného programu v 18. – 19. století n. l. 

Jeho sportovní verze má svůj původ v Anglii v šedesátých letech devatenáctého století. 

Do programu olympijských her bylo zařazeno roku 1986 v Aténách, kde se prvním 

vítězem stal Maďar Hajos, který uplaval 100 m za 1:22,2 min. (Hoch, 1983, Giehrl, 

Hahn, 2000).  

Plavání jako sportovní odvětví je charakterizováno lokomočním pohybem těla ve vodě, 

při němž člověk využívá zvláštnosti prostředí a účelně se pohybuje v požadovaném 

směru. Plavání patří mezi sportovní aktivity, které lze provozovat od ranného mládí až 

po úplné stáří (Čechovská, Miler, 2008). 

Sportovní kariéra plavců, kteří absolvují i etapu vrcholné výkonnosti je dlouhá (počátky 

v mladším školním věku), stejně tak plavecký trénink v dětském věku zůstává časově 

náročný a jeho suplování jiným sportovním odvětvím z hlediska specifičnosti vodního 

prostředí není reálný. Na druhé straně jsou patrné snahy o přiblížení nároků 

tréninkového zatížení k věkovým zvláštnostem jedince. 
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Integrálními požadavky vrcholné výkonnosti v současném sportovním plavání jsou 

především fyzická a psychická připravenost plavce k soutěžím a k tréninku a schopnost 

opakovaně podávat maximální výkony v závodních podmínkách. Ve vztahu k vodnímu 

prostředí, ve kterém je plavecký výkon podáván, se také ve struktuře plaveckého 

výkonu s dominancí projevuje faktor technické vyspělosti plavce. Vysoké nároky 

tréninkové přípravy a systém světových a kontinentálních soutěží posunuje plavání stále 

více ke sportovním odvětvím, v kterých je dospělost jedince dalším příznivým 

předpokladem k podávání vrcholných výkonů. Sportovní zralost plavce pro dosahování 

vrcholných výkonů se tak velmi těsně propojuje s biologickou zralostí jedince a je 

výsledkem absolvování dlouhodobého tréninkového procesu (Pokorná, 2008). 

Podstata plaveckého výkonu spočívá v překonávání závodní trati konkrétním 

plaveckým způsobem na vzdálenost 50-1500 metrů co nejrychleji (Čechovská, 2001).  

Z časového hlediska to představuje plavecké výkony na vrcholné úrovni v délce trvání 

od 21 s do několika desítek hodin. Konkrétní plavecký výkon je výsledkem řady dílčích 

faktorů i skupin determinant, které jsou ve vzájemných, jednodušších či velmi složitých 

vazbách (Pokorná, Čechovská, 2009).  

Při řešení pohybového úkolu plavec využívá svého pohybového aparátu v souladu se 

zákony mechaniky a veškeré jeho pohyby nesmějí být v rozporu s požadavky 

sportovních pravidel (Hofer, 2006). 

Technika plavání bává jedním z rozhodujících faktorů výkonu. Rychlost v plavání 

předpokládá optimální vztahy mezi úrovní rozvoje pohybových schopností a 

„individuální dokonalostí“ plavecké techniky, která u konkrétního plavce úzce souvisí 

s citem pro vodu, citem pro rytmus, vnímáním vlastních pohybů, schopností učit se 

novým pohybům, pohybovou koordinací, vysokou úrovní vlastností pozornosti a 

koncentrace (Jursík, 1990). 

Dovalil (1991) rozděluje a popisuje plavecké výkony ve dvou skupinách. Disciplíny 50 

m zařazuje do výkonů rychlostně silových, ostatní disciplíny (100-1500 m) do výkonů 

vytrvalostních, v kterých hraje důležitou roli společně s vytrvalostní složkou i síla. 

Motoricky lze oba typy výkonů charakterizovat malými nároky na počet pohybových 
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dovedností, jednoduchou strukturou pohybu, většinou cyklického charakteru se značnou  

standardizace a malou variabilitou pohybových struktur.  

Plavecký trénink rozvíjí nejen pohybové schopnosti jako je vytrvalost a síla (silová 

vytrvalost), kloubní pohyblivost, ale také rychlost (rychlostní vytrvalost) a obratnost. 

Pro všechny plavce je nezbytná velmi dobrá svalová síla, vysoká anaerobní kapacita, 

u plavců na delší tratě i vysoký aerobní výkon. U krátkých tratí je výkon, kromě 

plavecké rychlosti závislý na rekreační době a technice startu, dále na rychlosti a na 

technice obrátkách a na dohmatu.  

Svalová síla je jednou ze základních pohybových schopností, které jsou rozvíjeny při 

plaveckém tréninku. Takový trénink ve vodě musí však být doplňován tréninkem na 

suchu. Tento trénink mající silový charakter mívá většinou jiný biomechanický základ 

a proto je třeba ho přizpůsobovat specifickým podmínkám vlastního plaveckého 

způsobu. Jeho úkolem je zvýšit aerobní výkon, svalovou sílu a pomoci snižovat 

množství podkožního tuku (Havlíčková, a kol., 1993). 

Posun podávání vrcholných výkonů v plavání v současné době do období starší 

adolescence a dospělosti více koresponduje se základní charakteristikou plaveckého 

výkonu s dominantní profilací vytrvalostně silových předpokladů. Vzhledem ke 

specifickým podmínkám plavecké lokomoce a ve vztahu k technické vyspělosti jedinců 

nelze opomíjet i vyzrálost centrálně nervové soustavy v dospělém věku. Fyzická a 

časová náročnost tréninkového procesu, zvládání podmínek závodů a současné 

propojení fyzické a psychické složky při výkonu vyžaduje u plavců mentální a 

psychickou zralost a stabilitu osobnostních rysů (Pokorná, 2008). 

 

3.4.2  Lední hokej 

 

Lední hokej je kolektivní branková hra, jejíž děj se odehrává na ledové ploše a je tvořen 

činností všech hráčů zaměřenou celkově na útok nebo obranu a jejímž cílem je, aby 

bruslící hráči vstřelili kotouč vedený hokejovou holí do branky soupeře. Šířka variant 

činností a rychlost jejich provádění je daná jejich počtem, rozděleným podle účelu na 

herní činnosti jednotlivce, skupin nebo celého družstva (Kostka,Bukáč, Šafařík, 1986). 
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Z fyziologického pohledu lední hokej představuje intervalový a přerušovaný typ 

pohybové činnosti, která vyžaduje širokou škálu motorických dovedností, reakčních 

a rozhodovacích schopností, kvalitu a souhru analyzátorů i vysokou úroveň celkové 

tělesné zdatnosti (rychlost, vytrvalost, síla a obratnost). Fyziologické nároky se mohou 

lišit podle postavení hráče v mužstvu (útočník, obránce, brankař), a dále podle úrovně 

a stylu hry. Typické pohybové činnosti v ledním hokeji jsou střídání cyklických 

(bruslení) a acyklických (střelba) pohybů. Bruslení s kotoučem i bez kotouče se střídá 

s krátkými úseky maximálního zrychlení a sprintů, s osobními souboji, přihrávkami, či 

střelbou (Bukač, Dovalil, 1990). 

Z hlediska klasifikace sportovních výkonů lední hokej jako představitel kolektivních 

výkonů je z motorického hlediska také charakterizován složitou strukturou pohybových 

dovedností s nároky na tvůrčí kombinace s velkou variabilitou v činnostech. 

Z psychologicko-sociálních požadavků vystupuje do popředí volní aktivita, zvládání 

agresivity, tvůrčí taktické myšlení, rozhodování v časovém deficitu, anticipace, 

kolektivní myšlení a motivace, aspirace a ztotožnění se s normami skupiny  

(Dovalil, 1991).  

Utkání v ledním hokeji má intervalový charakter, obvykle se 40-50 s trvající intervaly 

zatížení (přerušovaná na 11-20 s dlouhé úseky) střídají s 250 s odpočinku. celé utkání 

představuje přibližně 15 minut práce a 4500-5500 m bruslení. Při hře dosahuje srdeční 

frekvence asi 90% maxima a ani na střídačce, vlivem emocí, neklesá pod 120 tepů/min. 

Intenzita hry dosahuje asi 70-80% VO2max, intenzita metabolismu 3200% nál. BM a 

energetický výdej asi 36-50 KJ/min. (Pavliš, a kol., 1995).  

Z hlediska obsahu tělesné přípravy hokejistů je rozvoj jednotlivých pohybových 

schopností - vytrvalosti, síly, rychlosti a obratnosti. Tyto schopnosti jsou jako celek 

označovány pojmem kondice. Kondice tvoří bázi herních dovedností a současná vysoká 

výkonnost klade na kondici hráčů výjimečné nároky. Všeobecná příprava vytváří široký 

základ všestranného a harmonického rozvoje hráče, který je základem pro růst herní 

výkonnosti. Úlohu všeobecně rozvíjejících cvičení plní v ledním hokeji běh, přespolní 

běhy, gymnastická cvičení, účelová a průpravná gymnastika, úpolová cvičení, plavání, 

běh na lyžích,sportovní hry (Kostka,Bukáč, Šafařík, 1986) .  
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Široká pohybová základna, která slouží jako východisko pro rozvoj speciálních 

pohybových schopností je situovaná především do náplně kondičního tréninku mimo 

led. Kondiční trénink na ledě se poté orientuje na převedení všeobecného rozvoje 

pohybových schopností  

- na schopnosti speciální, které se promítají do hry,  

- na dosažení vysokého stupně rychlostně silových schopností, které nepromítnou 

do rychlosti bruslení a do zlepšení zotavných procesů po rychlostně silovém 

zatížení 

- zabezpečení provádění technicko-taktických dovedností ve vysoké rychlosti bez 

toho, aby došlo k narušení techniky provedení, 

- dosažení vysokého stupně ekonomičnosti a racionalizace technických 

dovedností, které se projeví především v šetření energetického potencionálu 

hráče při bruslení 

- rozvinutí komplexního spojení vysoké kondiční připravenosti s technicko-

taktickými dovednostmi pro požadavky vysokého tempa současné hry (Pavliš, a 

kol., 1995). 

Kariéra dnešního hráče hokeje začíná etapou sportovní přípravy v mladším školním 

věku. Profesionálně lze hrát hokej do věku okolo 40 let. V žákovských a 

dorosteneckých kategoriích by trénink neměl kopírovat tréninkový systém dospělých 

z důvodu somatických i psychologických rozdílů mezi dětmi či dospívajícími a 

dospělými. 

Obecně lze říci, že hráči v nejlepších soutěžích jsou vystaveni fyzickému zatížení na 

hranici únosnosti. Kombinace nepříznivého mikroklimatu vytvářeného výstrojí, 

neutrální teploty okolního prostředí a vysoké metabolické aktivity je také příčinou velké 

tepelné zátěže hráče. Vysoké nároky, které jsou kladeny na hráče, jsou dále násobeny 

tvrdými osobními souboji, jejichž důsledky negativně ovlivňují fázi zotavení mezi 

tréninky a zápasy. Mezi nejčastější úrazy patří tržné rány, zhmoždění měkkých tkání a 

různá poškození svalů, kloubů a kostí (Havlíčková, a kol., 1983). 
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4  Metodologická část  

 

4.1 Výzkumná metodologie 

 

Diplomová práce je zpracována ve formě empirického kvantitativního výzkumu. 

Zkoumání bylo zaměřeno na  základní motorickou výkonnost probandů staršího 

školního věku. Získaná kvantitativní data byla zpracována popisnou statistikou a 

zpracována grafickou formou. Souhrnné výsledky byly posouzeny pomocí norem 

UNIFITTEST (6-60) a doplněny metodou věcné analýzy.  

Projekt diplomové práce – šetření byl schválen etickou komisí. 

 

4.2 Zkoumaná populace 

 

Měření testů motorické výkonnosti bylo uskutečněno v průběhu dvou dnů v březnu 

2009 na základní škole v Popradě. Na zvolené základní škole jsou zřízeny běžné třídy a 

sportovní třídy. Zaměření sportovních tříd je na sporty plavání a hokej.  

Pro účely našeho zkoumání nespecifické motorické výkonnosti jsme si stanovili šetření 

ve 4. a 9. ročníku, u kterých jsme předpokládali zajištění dolní a horní věkové hranice 

staršího školního věku. 

Testování se zúčastnilo celkem 104 probandů tzn. dvě třídy čtvrtého ročníku a dvě třídy 

z devátého ročníku. Bisexuálním rozlišení jsme šetřili 18 dívek a 86 chlapců. Sledovaný 

soubor byl pro účely šetření rozdělen do skupin dle ročníku, pohlaví a sportu.  
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4.3 Metody 

 

Při hodnocení motorické výkonnosti jsme se zaměřili na: 

1. zjištění úrovně výkonnosti populací 

2. srovnání populací vzhledem k výkonnosti. 

Základním východiskem pro realizaci naší analýzy zjištěných kvantitativních dat bylo 

jednak vizuální posouzení sumarizace dat, včetně základního statistického a grafického 

zpracování a zhodnocení  výsledků probandů dle předpisu použitého testu, tak určení 

hodnot věcné významnosti. 

V rámci kvantitativního výzkumu byla pro sběr dat zvolená testová baterie 

UNIFITTEST (6-60). UNIFITTEST (6-60) pokrývá důležité dimenze základní 

motorické výkonnosti a tělesné stavby. Umožňuje na základě použití desetibodového 

hodnocení určení motorického profilu jedince.  

Důvodem zvolení metody UNIFITTEST (6-60) bylo jeho široké používání v České  

a Slovenské republice, materiální a personální nenáročnost získávání dat. 

Pro věkovou kategorii 10 roků obsahuje UNIFITTEST (6-60) čtyři motorické testy, 

kterými jsou skok daleký, leh-sed, vytrvalostní člunkový běh a člunkový běh 4x10m. 

Pro naši práci jsme využili ještě jeden test s rozhodujícím podílem zapojení horních 

končetin a tím byla výdrž ve shybu nadhmatem, který je v testové baterii UNIFITTEST 

(6-60) používán až od 15 let u děvčat.  

Pro věkovou kategorii 15 let v UNIFITTESTu  (6-60) jsou také čtyři motorické testy, 

mezi které patří skok daleký, leh-sed, vytrvalostní člunkový běh a shyby. Testy byly 

doplněny člunkovým během 4x10m. 
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Naměřená data byla z důvodu získání informací zpracována běžnými statistickými a 

grafickými postupy.  

Chrástka (2007) uvádí při zpracování výsledků pedagogických výzkumů následující 

kroky: 

-  uspořádání dat  a sestavení tabulek  

-  grafické znázornění dat 

-  výpočet charakteristik polohy (měr ústřední tendence) 

-  výpočet charakteristik rozptýlení (měr variability). 

V naší práci jsme uplatnili uspořádání dat, grafickou sumarizaci dat, výpočet 

aritmetického průměru, mediánu a modusu, minimální a maximální hodnoty a 

směrodatné odchylky. 

 

Věcná významnost patří k prvním krokům při hodnocení výsledků. Na jejím základě lze 

již často určit, zda má význam pokračovat ve statistické analýze formálními postupy 

(Kovář, Blahuš, 1971).   

Pro určení věcné významnosti lze využít pomocné koeficienty. V naší práci byl 

aplikován Cohenův koeficient účinku d, který hodnotí věcnou významnost rozdílů mezi 

dvěma průměrnými hodnotami sledovaných proměnných. Pro výpočet věcné 

významnosti (ES) je rozdíl mezi dvěma průměry vztahován ke sdružené směrodatné 

odchylce hodnot dané proměnné obou srovnávaných skupin. Hodnocení věcné 

významnosti je nutno provádět dvojím způsobem současně: 

1. Zhodnocení věcné významnosti v absolutních jednotkách (určit předem 

minimální  hodnotu velikosti v jednotkách měření (cm, sekundy ap.),  

2. Zhodnocení věcné významnosti v relativních jednotkách pomocí koeficientů 

(Blahuš, 2000). 
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Vzorec pro výpočet Cohenova koeficientu d: 

SD
d MM 21

−
=

 

 

Vztah M1 – M2 značí rozdíl aritmetických průměrů naměřených hodnot dvou skupin a 

SD průměrnou směrodatnou odchylku obou měření. Platí pro něj konvenční hodnoty, 

jež usnadňují rozhodnutí, kdy lze hovořit o velkém efektu (Hendl, 2004).  

 

4.4 Etapy výzkumu 

 

Pro účely naší práce jsme si stanovili etapy výzkumného šetření: 

1. etapa: leden 2009 - seznámení se s odbornou literaturou k dané problematice 

2. etapa: únor 2009 - vybrat testový soubor probandů a stanovit harmonogram   

                                      testování 

3. etapa: 12.března 2009 - 13.března 2009 - testování probandů 

4. etapa: duben 2009 - červen 2009 - zpracovat individuální a skupinové testové               

                                                               profily počítačovým programem Excel. 

5. etapa: červenec 2009 - stanovit výsledky a závěry. 

 

4.5 Sběr dat 

 

Z důvodu zajištění věrohodnosti a objektivity bylo měření i testování provedeno dvěma 

examinátory, z toho jednou hlavní osobou (diplomantem) v tělocvičně základní školy v 

Popradě. Měření a provedení všech testů se uskutečnila přesně podle pokynů manuálu 

UNIFITTEST (6-60) a po odborných konzultacích s vedoucí diplomové práce.  

Před realizací testování byli probandi rozděleni v pracovních protokolech testů do 

stanovených skupin a ročníků pro vzájemné posuzování 4. r. a 9. r. a plavců, hokejistů a 
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žáků bez zařazení do sportovní třídy („nesportovci“). Ve skupinách probandi byli 

seřazeni dále abecedně a pro statistické zpracování obdrželi pořadové číslo. Před vlastní 

realizací testování proběhlo vždy společné rozcvičení. Výsledky byly zaznamenány do 

osobních testových profilů, které se posléze při následné analytické činnosti staly 

anonymní. 

 

4.6  Metody vyhodnocování  

             

K vyhodnocování jsme použili desetibodovou normu pro děti a mládež. Rozpětí 

stupnice je  1-10 bodů (žádný výsledek nemůže být oceněn hodnotou 0 bodů). Podle 

pohlaví a věku jsem vybrali příslušnou bodovací tabulku. Hodnocený výkon (testový 

výsledek) jsme vyhledávali v odpovídajícím sloupci tabulky a na stejném řádku vlevo 

jsme si přečetli počet bodů (1-10) a slovní vyjádření - kvalitativní hodnocení úrovně 

dosaženého výkonu (Tab. 1 - 4). 

 

Tab. 1: Normové hodnocení -  věková kategorie: 10 roků – chlapci  
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Tab. 2 : Normové hodnocení -  věková kategorie: 10 roků – děvčata  

 

Tab. 3 : Normové hodnocení -  věková kategorie: 15 roků – chlapci 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 4 : Normové hodnocení -  věková kategorie: 15 roků – děvčata  
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Souhrnný výsledek – skóre baterie B (označení v normách) jsme stanovili dle norem 

součtem bodů dosažených TO ve čtyřech testech: 

 

B = T1 + T2 + T3 + T4 

 

Použitý model má kompenzační charakter. Umožňuje kompenzovat horší výsledek 

v jednom testu lepším výsledkem v testu jiném. 

 

Tab. 5 :  Celkové skóre testové baterie pro interpretaci (Měkota a kol. 2002) 

 

Skóre baterie B 

desetibodové 

hodnocení 

Hodnocení 

 4 - 14 Výrazně podprůměrný 

15 - 19 Podprůměrný 

20 - 24 Průměrný 

25 - 29 Nadprůměrný 

30 - 40 Výrazně nadprůměrný 
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Při porovnávaní rozdílu mezi hokejisty a plavci, hokejisty a. nesportovci a plavci a 

nesportovci jsem využili grafické vyjádření a stanovili jsme věcnou významnost, tj. 

„size of effect“ dle následujícího předpisu. Pokud je d větší než 0,8, je efekt velký; pro d 

v intervalu 0,5 – 0,8 je efekt střední; efekt pod hodnotou 0,5 lze považovat za malý 

(Hendl, 2004).  
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5  Výsledky  
 

5.1   Naměřená data, základní statistické charakteristiky, vyhodnocení dat dle 

norem UNIFITTESTu (6-60) 

Základní zpracování dat jsme realizovali v individuálních položkách a ve stanovených 

skupinách. Výsledky probandů byli ohodnoceni na pomocí norem UNIFITTESTu (6-

60). Skupiny jsme dále charakterizovali  pomocí základních charakteristik popisné 

statistiky. Zjištěná data pro jednotlivé skupiny zaznamenávají Tab. 1 – Tab. 10. 

 
Tab. 6:  Zpracování a vyhodnocení výsledků měření - 4. ročník (chlapci - hokejisté) 
 

Chlapci - 4. r. (hokejisté) - výsledky 
B Číslo testované 

osoby 
Leh-sed 
(počet) 

Skok 
(cm) 

Shyby 
(počet) 

4x10m 
(s) 

Vytrv.test 
(počet) body hodnocení 

1 42 143 5,13 13,97 26 15 podpr. 

2 40 182 5,39 12,58 20 21 prům. 

3 52 166 10,9 11,68 59 30 vyr.nadpr. 

4 54 176 24,2 12,46 62 30 vyr.nadpr. 

5 37 147 4,18 13,88 18 13 vyr.podpr. 

6 32 155 2,92 15,04 18 12 vyr.podpr. 

7 44 163 12,55 12,91 18 19 podpr. 

8 43 159 22,8 12,85 25 20 prům. 

9 46 138 5,3 14,3 20 13 vyr.podpr. 

10 59 163 26,32 12,2 20 23 prům. 

11 46 175 11,12 12 40 26 nadpr. 

12 45 155 2,32 14,3 21 16 podpr. 

13 37 158 6 13,3 35 19 podpr. 

14 33 135 20 13,7 21 13 vyr.podpr. 

15 53 180 24 11,7 58 32 vyr.nadpr. 

16 51 159 10 12,9 44 24 prům. 

17 40 190 30 12,8 58 27 nadpr. 

18 63 121 13 14,1 21 15 podpr. 

19 40 148 15 13,5 39 20 prům. 

20 62 133 9 14,47 30 17 podpr. 

21 37 147 17 13,25 37 17 podpr. 

22 50 150 34 14,8 46 20 prům. 

Průměr 45,73 156,5 14,14 13,31 33,45  
Směr.odchylka 8,86 17,37 9,37 0,98 15,27  

Medián 44,5 156,5 11,84 13,28 28  
Modus 40 147 x 14,3 20  

Max.hodnota 63 190 34 15,04 62  
Min.hodnota 32 121 2,32 11,68 18  
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Tab. 7:  Zpracování a vyhodnocení výsledků měření - 4. ročník (dívky- hokejistky) 
 

Dívky - 4. r. (hokejistky) - výsledky 
B Číslo testované 

osoby 
Leh-sed 
(počet) 

Skok 
(cm) 

Shyby 
(počet) 

4x10m 
(s) 

Vytrv.test 
(počet) body hodnocení 

1 37 113 9 13,79 31 15 podpr. 

2 42 119 5 13,42 44 20 prům. 

3 32 136 10 13,62 26 17 podpr. 

Průměr 37 122,67 8 13,61 33,67  

Směr.odchylka 5 11,93 2,65 0,19 9,23  

Medián 37 119 9 13,62 31  

Modus x x x x x  

Max.hodnota 42 136 10 13,79 44  

Min.hodnota 32 113 5 13,42 26  

 
Tab. 8:  Zpracování a vyhodnocení výsledků měření - 4. ročník (chlapci - plavci) 
 

Chlapci - 4. r. (plavci) - výsledky 
B Číslo testované 

osoby 
Leh-sed 
(počet) 

Skok 
(cm) 

Shyby 
(počet) 

4x10m 
(s) 

Vytrv.test 
(počet) body hodnocení 

1 48 148 16 13,05 35 19 podpr. 
2 50 146 17 13,51 38 20 prům. 

3 41 184 13 12,35 33 25 nadpr. 

4 56 152 25 12,36 41 26 nadpr. 

5 46 174 10 14,67 25 18 podpr. 

6 39 151 17 13,21 30 18 podpr. 

7 44 139 19 13,89 29 17 podpr. 

8 37 148 16 11,92 40 23 prům. 

9 51 143 19 12,84 31 20 prům. 

10 47 149 14 14,22 25 16 podpr. 

11 39 155 16 13,07 55 22 prům. 

12 42 167 9 13,41 50 23 prům. 

13 39 158 20 12,33 29 22 prům. 

14 54 152 31 11,58 32 25 nadpr. 

Průměr 45,21 154,71 17,29 13,03 35,21  

Směr.odchylka 6,04 12,41 5,66 0,88 8,86  

Medián 45 151,5 16,5 13,06 32,5  

Modus 39 148 16 x 25  

Max.hodnota 56 184 31 14,67 55  

Min.hodnota 37 139 9 11,58 25  
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Tab. 9:  Zpracování a vyhodnocení výsledků měření - 4.ročník (chlapci – nesport.) 
 

Chlapci - 4. r. (nesportovci) – výsledky 
B Číslo testované 

osoby 
Leh-sed 
(počet) 

Skok 
(cm) 

Shyby 
(počet) 

4x10m 
(s) 

Vytrv.test 
(počet) body hodnocení 

1 34 116 12 16,59 30 11 vyr.podpr. 

2 37 154 22 13,38 35 18 podpr. 

3 32 144 14 13,77 23 13 vyr.podpr. 

4 18 110 0 14,79 16 6 vyr.podpr. 

5 32 144 16 12,7 18 15 podpr. 

6 29 175 31 12,58 40 22 prům. 

7 34 146 11 14,01 28 14 vyr.podpr. 

8 28 116 0 15,92 18 8 vyr.podpr. 

9 36 145 4 13,96 20 13 vyr.podpr. 

10 24 103 0 15,67 13 7 vyr.podpr. 

11 39 122 18 15,01 20 11 vyr.podpr. 

12 28 135 3 13,35 43 16 podpr. 

13 23 116 20 15,26 23 8 vyr.podpr. 

14 26 165 13 12,94 33 18 podpr. 

Průměr 30 135,07 11,71 14,28 25,71  

Směr.odchylka 5,95 21,74 9,44 1,27 9,29  

Medián 30,5 139,5 12,5 13,99 23  

Modus 34 116 0 x 23  

Max.hodnota 39 175 31 16,59 43  

Min.hodnota 18 103 0 12,58 13  

 
Tab. 10:  Zpracování a vyhodnocení výsledků měření - 4. ročník (dívky- nesportov.) 

 

Dívky - 4. r. (nesportovci) – výsledky 
B Číslo testované 

osoby 
Leh-sed 
(počet) 

Skok 
(cm) 

Shyby 
(počet) 

4x10m 
(s) 

Vytrv.test 
(počet) body hodnocení 

1 32 132 6 17,03 15 11 vyr.podpr. 

2 18 130 2 16,01 14 7 vyr.podpr. 

3 32 101 0 16,83 13 9 vyr.podpr. 

4 33 135 3 14,17 17 14 vyr.podpr. 

5 27 151 1 13,92 18 15 prům. 

6 33 143 13 13,45 16 16 prům. 

7 35 120 5 13,32 19 14 vyr.podpr. 

Průměr 30 130,29 4,29 14,97 16  

Směr.odchylka 5,83 16,23 4,39 1,61 2,16  

Medián 32 132 3 14,17 16  

Modus 32 x x x x  

Max.hodnota 35 151 13 17,3 19  

Min.hodnota 18 101 0 13,32 13  
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Tab. 11:  Zpracování a vyhodnocení výsledků měření - 9. ročník (chlapci - hokejisté) 
 

Chlapci - 9. r. (hokejisté) – výsledky 
B Číslo testované 

osoby 
Leh-sed 
(počet) 

Skok 
(cm) 

Shyby 
(počet) 

4x10m 
(s) 

Vytrv.test 
(počet) body hodnocení 

1 60 194 6 11,02 66 24 prům. 

2 60 217 10 10,95 114 33 vyr.nadpr. 

3 52 236 3 10,41 93 29 nadpr. 

4 56 214 10 10,83 100 30 vyr.nadpr. 

5 52 244 4 10,41 108 30 vyr.nadpr. 

6 54 236 15 10,49 93 34 vyr.nadpr. 

7 58 227 3 9,92 74 26 nadpr. 

8 54 228 7 10,44 72 27 nadpr. 

9 49 242 6 11,1 65 25 nadpr. 

10 52 245 12 10,4 56 30 vyr.nadpr. 

11 51 253 10 10,82 88 31 vyr.nadpr. 

12 50 228 5 11,53 76 26 nadpr. 

13 64 233 9 10,86 56 29 nadpr. 

15 60 234 10 11,54 106 34 vyr.nadpr. 

16 60 239 6 10,02 86 29 nadpr. 

17 60 203 8 10,24 48 24 prům. 

Průměr 55,59 229,65 7,35 10,64 79  

Směr.odchylka 4,47 15,28 3,64 0,49 21,79  

Medián 54 233 7 10,49 76  

Modus 60 236 10 10,41 93  

Max.hodnota 64 253 15 11,54 114  

Min.hodnota 49 194 1 9,92 42  
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Tab. 12:  Zpracování a vyhodnocení výsledků měření - 9. ročník (chlapci – plavci) 
 

Chlapci - 9. r. (plavci) – výsledky 
B 

Číslo testované 
osoby 

Leh-
sed 

(počet) 
Skok 
(cm) 

Shyby 
(počet) 

4x10m 
(s) 

Vytrv.test 
(počet) 

body hodnocení 

1 60 217 10 10,86 89 30 vyr.nadpr. 

2 65 202 7 11,09 79 28 nadpr. 

3 45 228 6 11,42 64 24 prům. 

4 47 212 11 12,31 64 26 nadpr. 

5 43 228 9 12,69 79 26 nadpr. 

6 55 234 13 10,81 88 34 vyr.nadpr. 

7 58 214 15 11,02 100 33 vyr.nadpr. 

8 47 225 9 9,94 84 27 nadpr. 

9 55 207 15 10,34 80 29 nadpr. 

10 49 218 12 10,1 110 31 vyr.nadpr. 

11 57 215 17 10,81 79 31 vyr.nadpr. 

12 52 198 10 10,56 84 26 nadpr. 

13 54 222 5 11,13 69 25 nadpr. 

Průměr 52,85 216,92 10,69 11,01 82,23  

Směr.odchylka 6,43 10,59 3,64 0,79 13,06  

Medián 54 217 10 10,86 80  

Modus 47 228 10 10,81 79  

Max.hodnota 65 234 17 12,69 110  

Min.hodnota 43 198 5 9,94 64  

 
Tab. 13:  Zpracování a vyhodnocení výsledků měření - 9. ročník (dívky - plavkyně) 
 

Dívky - 9. r. (plavkyně) – výsledky 
B Číslo testované 

osoby 
Leh-sed 
(počet) 

Skok 
(cm) 

Shyby 
(počet) 

4x10m 
(s) 

Vytrv.test 
(počet) body hodnocení 

1 47 185 41 12,61 38 24 prům. 

2 45 200 6 12,32 47 24 prům. 

3 39 177 24 11,56 55 22 prům. 

4 40 167 12 12,3 36 17 podpr. 

5 44 157 25 13,54 36 19 podpr. 

Průměr 43 177,2 21,6 12,45 42,4  

Směr.odchylka 3,39 16,53 13,5 0,72 8,39  

Medián 44 177 24 12,32 38  

Modus x x x x 36  

Max.hodnota 47 200 41 13,54 55  

Min.hodnota 39 157 6 11,56 36  
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Tab. 14:  Zpracování a vyhodnocení výsledků měření - 9. ročník (chlapci - nesport.) 
 

Chlapci - 9. r. (nesportovci) – výsledky 
B Číslo testované 

osoby 
Leh-sed 
(počet) 

Skok 
(cm) 

Shyby 
(počet) 

4x10m 
(s) 

Vytrv.test 
(počet) body hodnocení 

1 42 211 5 11,57 50 19 podpr. 

2 43 225 7 11,53 51 22 prům. 

3 40 203 1 11,42 53 16 podpr. 

4 45 157 0 13,67 51 10 vyr.podpr. 

5 34 211 3 12,63 48 16 podpr. 

6 39 179 0 13,04 35 9 vyr.podpr. 

7 31 180 0 11,92 45 8 vyr.podpr. 

Průměr 39,14 195,14 2,29 12,25 47,57  

Směr.odchylka 5,02 23,81 2,81 0,87 6,11  

Medián 40 203 1 11,92 50  

Modus x 211 0 11,92 51  

Max.hodnota 45 225 7 13,67 53  

Min.hodnota 31 157 0 11,42 35  
 
 

Tab. 15:  Zpracování a vyhodnocení výsledků měření - 9. ročník (dívky – nesport.)  
 

Dívky - 9. r. (nesportovci) – výsledky 
B Číslo testované 

osoby 
Leh-sed 
(počet) 

Skok 
(cm) 

Shyby 
(počet) 

4x10m 
(s) 

Vytrv.test 
(počet) body hodnocení 

1 37 143 10 13,6 38 15 podpr. 

2 43 145 9 13,9 24 16 podpr. 

3 51 160 6 12,94 47 21 prům. 

Průměr 43,67 149,33 8,33 13,48 36,33  

Směr.odchylka 7,02 9,29 2,08 0,49 11,59  

Medián 43 145 9 13,6 38  

Modus x x x x x  

Max.hodnota 51 160 10 13,9 47  

Min.hodnota 37 143 6 12,94 24  

 
Poznámka 1: Výsledky pro dívky byly zpracovány dle zastoupení jednotlivých skupin 

v ročnících. Tzn. ve čtvrtém ročníku byly zpracovávány výsledky dívek - hokejistek a dívek 

z nesportovní třídy (plavkyně ve sportovní třídě nebyly zastoupeny). V devátém ročníku byly 

vyhodnoceny výsledky dívek - plavkyň a dívek z nesportovní třídy (hokejistky ve sportovní 

třídě nebyly zastoupeny). 

Poznámka 2:  Kolonka hodnocení : vyr.podpr. – výrazně podprůměrný, podpr. – podprůměrný, 

prům. – průměrný, nadpr. – nadprůměrný, vyr.nadpr. – výrazně nadprůměrný 
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5.2  Vzájemné porovnání výsledků skupin v jednotlivých testovacích položkách   

 

Pro vzájemné porovnání výsledků jednotlivých skupin jsme zvolili grafické zpracování 

průměrně dosahovaných hodnot v testech. Grafické zpracování nám poskytlo vizuálním 

srovnáním konfrontovat výsledky. Pro další hodnocení u každého testu poskytujeme 

krátký komentář s dílčí diskusí, vždy v pořadí GRAF, KOMENÁŘ.  

 

1) POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ – 4. ROČNÍK – CHLAPCI, DÍVKY 

A) HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ CHLAPCŮ 

 

Graf 1:  Porovnání průměrných hodnot v testu LEH-SED - chlapci 4. r.  
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Chlapci ve 4. ročníků sportovní třídy dosáhli v testě SED-LEH nadprůměrný výsledek 

a to v průměru 45,5 sed-lehů za 1 minutu. Hokejisté dosáhli průměrnou hodnotu o jeden 

leh sed za minutu více, zároveň jsme zaznamenali větší rozptýlenost výkonů vzhledem 

ke krajním hodnotám. Chlapci nesportovní třídy dosáhli průměrně 30 sed-lehů za 1 

minutu, co znamená průměrný výsledek.  
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Graf 2:  Porovnání průměrných hodnot v testu SKOK DALEKÝ - chlapci 4. r. 
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V testovací položce skok daleký potvrdili žáci - hokejisté své lepší předpoklady na 

základě svého sportovního zaměření pro silnější dolní končetiny a dosahovali průměrně 

lepších výsledků. Jejich průměr dosáhnul 157 cm. Plavcům se dařilo skoro stejně, když 

dosáhli vzdálenost 155 cm. U nesportovců byl už rozdíl větší a s průměrným výkonem 

skupiny 135cm se zařadili do kategorie podprůměrných.  

 

Graf 3:  Porovnání průměrných hodnot v testu SHYBY-VÝDRŽ – chlapci 4. r. 
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V testě shyby-výdrž, který je zaměřený na sílu horních končetin si nejlépe počínali 

plavci. Můžeme se domnívat, že zde opět se projevilo sportovní zaměření tzn. V tomto 

případě plavání, při kterém rozhodující hnací sílu především plní horní končetiny. 

V průměru se udrželi plavci 17 s, což bylo je o 3 s lépe než hokejisté. V tomto testu 

oproti sportovně orientovaným dětem nezaostali o tolik žáci z nesportovních tříd. 

Dosáhli hodnotu 12s. 

 

Graf 4:  Porovnání průměrných hodnot v testu ČLUNKOVÝ BĚH 4x10m - chlapci 
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Sportovní třídy 4. ročníku chlapců v testě člunkový běh 4 x 10 m dosáhli průměrnou 

hodnotu 13,15 s, což znamená podprůměrná hodnotu. Mezi hokejisty a plavci byl u 

průměrné hodnoty zaznamenán minimální rozdíl a to jenom 0,3 s.  Chlapci 

z nesportovních tříd dosáhli výsledky výrazně podprůměrné, překročili stanovenou 

hranici 14,1 s a jejich výsledek byl 14,3 s. 

 

 

 



 55 

Graf 5:  Porovnání průměrných hodnot v testu VYTRVALOSTNÍ ČLUNKOVÝ 

BĚH - chlapci 4. r. 
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V nejdelší disciplíně, kterou byl vytrvalostní člunkový běh, tzv. Legger test obstáli 

nejlépe plavci s počtem zaběhnutých délek 35 a o něco méně hokejisté, který měli 

průměrný počet 32 přeběhů. Je možné se domnívat, že se zde opět více projevilo 

sportovní zaměření, které je u plavců v této věkové kategorii orientováno na aerobní 

rozvoj. Obě skupiny patří do nadprůměru. Studenti nesportovní třídy se zařadili do  

průměrné hodnoty s počtem délek 26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

B) HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ DÍVEK 

Graf 6:  Porovnání průměrných hodnot v testu LEH-SED – děvčata 4. r.  
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Ve sportovní třídě 4. ročníku byly zařazeni pouze hokejistky, z tohoto důvodu nejsou 

uváděné plavkyně. V testové položce sed-leh se v hodnocení dívky hokejistky zařadily 

k nadprůměru a to s průměrným počtem sed-lehů 37. Dobrých výsledků dosáhly i dívky 

z nesportovní třídy, když s počtem 30 sed-lehů byly zařazené do skupiny průměrných.  

 

Graf 7:  Porovnání průměrných hodnot v testu SKOK DALEKÝ – děvčata 4. r. 
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V disciplíně skok daleký dívky z hokejové třídy negativně překvapili, protože svým 

výkonem byly zařazené do skupiny výrazně podprůměrných, i když se od nich 

očekávaly předpoklady pro odrazové schopnosti vzhledem k jejich zatížení při hokejové 

přípravě. Děvčata z nesportovní třídy byly o stupeň lepší a s průměrnou hodnotou 

skupiny 130 cm se zařadily do skupiny podprůměrných. 

 

 

Graf 8:  Porovnání průměrných hodnot v testu SHYBY-VÝDRŽ – děvčata 4. r. 
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V testovací položce shyby-výdrž se pořadí obrátilo. Hokejistky s časem 8 s předstihly 

dívky z nesportovní třídy, které dosáhly v průměru čas jenom 4 s. 
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Graf 9:  Porovnání průměrných hodnot v testu ČLUNKOVÝ BĚH 4x10m – 

děvčata 4. r. 
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V člunkovém běhu 4 x 10 m nesportovkyně podaly slabý výkon a s počtem 15 přeběhů 

byly zařazené do kategorie výrazně podprůměrných. Žákyně z hokejové třídy jediná 

setina sekundy dělila s jejich počtem13,6 přeběhů od kategorie průměrných a proto jsme 

je museli zařadit do podprůměru. 

 

Graf 10: Porovnání průměrných hodnot v testu VYTRVALOSTNÍ ČLUNKOVÝ 

BĚH - děvčata 4. r. 
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Ani poslední disciplína vytrvalostní člunkový běh se nelišila od disciplín 

předcházejících, kde hokejistky dosahovali téměř vždy lepší výsledky. V tomhle 

případu dívky hokejistky dosáhli počet délek 34, která je přiřadila do kategorie 

podprůměrných a děvčata bez sportovního zaměření dosáhli 16 délek, což znamená 

výrazně podprůměrnou kategorie.  

 

2) POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ – 9. ROČNÍK – CHLAPCI, DÍVKY 

A) HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ CHLAPCŮ 

 

Graf 11:  Porovnání průměrných hodnot v testu LEH-SED - chlapci 9. r.  

56
53

39

-

10

20

30

40

50

60

Hokejisté Plavci Nesportovci

9.ročník chlapci LEH-SED (počet)

 

 

Chlapci 9. ročníku se v disciplíně leh-sed zařadili podle očekávaní a to tak, že 

nesportovci s počtem 39 leh-sedů se přiřadili výkony do kategorie průměru. Sportovní 

třídy byly na tom lépe a to jak hokejisté, tak plavci. I když měli plavci průměrně o 3 

sed-lehy méně než hokejisté, obě skupiny se zařadili do kategorie nadprůměrných. 
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Graf 12:  Porovnání průměrných hodnot v testu SKOK DALEKÝ - chlapci 9. r. 
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V testové položce skok z místa jsme zaznamenali víc viditelné rozdíly. Žáci hokejisté 

obdobně jako hokejisté ve čtvrtém ročníku dosáhli nejlepších výsledků a s průměrnou 

hodnotou 230 cm se zařadili do skupiny nadprůměrných, plavci s průměrem 217 cm 

k průměrné kategorii a chlapci z nesportovní třídy se zařadili s počtem 195 cm do 

kategorie podprůměrných. 

 

Graf 13:  Porovnání průměrných hodnot v testu SHYBY - chlapci 9. r. 
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V testu shybů obstáli ve výsledkách lépe plavci oproti hokejistům. Dosáhli v průměru 

11 shybů a bylo je možné zařadit do nadprůměrných. Hokejisté dosáhli také 

nadprůměrnou kategorii s průměrným počtem 7 shybů. Nesportovní třída dosáhla 

podprůměrný výsledek v počtem 2 shybů. 

 

Graf 14:  Porovnání průměrných hodnot v testu ČLUNKOVÝ BĚH 4x10m -  

                chlapci 4. r. 
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V disciplíně člunkový běh 4 x 10 m se v 9. ročníků nejhůř umístnili chlapci 

z nesportovní třídy a to s průměrným časem 12,3 s. Nejlepší obratnost dosáhli žáci – 

hokejisté, který dosáhli nejkratší čas průměrný čas a to 10,6 s. Plavci byli v průměru o 

0,4 s pomalejší. 
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Graf 15: Porovnání průměrných hodnot v testu VYTRVALOSTNÍ ČLUNKOVÝ 

BĚH - chlapci 9. r. 
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Vytrvalostní člunkový test u žáků v devátém ročníku potvrdil nejlepší vytrvalostní 

předpoklady také u žáků plavců, kteří v této testové položce vytrvalostní člunkový běh 

dosáhli 82 délek, což odpovídalo času 9 min 26 s. O 3 délky méně vydrželi běžet žáci - 

hokejisté a jejich čas byl 9 min 8 s. Do kategorie podprůměrných se zařadili žáci - bez 

sportovního zaměření s počtem délek 48 s odpovídajícím časem rovných 6 min. 

 

B) HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ DÍVEK 

Graf 16:  Porovnání průměrných hodnot v testu LEH-SED - dívky 9. r.  
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Ve sportovní třídě 9. ročníku byly zařazeni pouze plavkyně, z tohoto důvodu nejsou 

uváděné výsledky pro dívky - hokejistky. Rozdíly u dívek v devátém ročníku 

v disciplíně leh-sed byly minimální. Plavkyně dosáhly průměrně 43 leh-sedů 

a nesportovkyně počet 44 leh-sedů. Obě skupiny se zařadili do kategorie nadprůměru.  

 

Graf 17:  Porovnání průměrných hodnot v testu SKOK DALEKÝ - dívky 9. r. 
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V testovací položce skoku dalekém z místa byly výsledky zcela odlišné. Žákyně ze 

sportovní třídy se průměrným výkonem 177 cm zařadily do kategorie průměrných 

a žákyně nesportovní třídy o dvě kategorie hůř s průměrným výsledkem 149 cm, tzn. 

kategorie výrazně podprůměrných. 
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Graf 18:  Porovnání průměrných hodnot v testu SHYBY-VÝDRŽ - děvčata 9. r. 
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Velký absolutní rozdíl průměrných výkonů jsme zaznamenali u dívek v testu výdrž 

ve shybu nadhmatem. Je možné se domnívat, že se zde zřetelně projevil vliv 

dominantního zatěžování horních končetin v plavání. Dosažený průměrný výsledek 22 

s zařadil skupinu plavkyň do kategorie  nadprůměrných. Dívky z nesportovní třídy, přes 

velký rozdíl od plavkyň, průměrnou hodnotou 8 s se zařadily do kategorie průměrných. 

 

Graf 19:  Porovnání průměrných hodnot v testu ČLUNKOVÝ BĚH 4x10m –  

                děvčata 9. r. 
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V obratnostně rychlostním testu člunkový běh 4 x 10 m jsme také zaznamenali 

v průměru lepší výsledky u dívek plavkyň než u dívek z nesportovních tříd. Dívky, 

věnující se plavání zaznamenaly průměrný čas 12,5 s, žákyně z nevýběrové třídy bez  

sportovního zaměření o sekundu více, což znamená 13,5 s. 

 

Graf 20: Porovnání průměrných hodnot v testu VYTRVALOSTNÍ ČLUNKOVÝ 

BĚH - dívky 9. r. 
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V testu vytrvalosti byly podle čekávání dívky ze sportovní třídy, přesto je možné 

zaznamenat menší rozdíl od nesportujících než bylo dosaženo u chlapců, kde byl 

výsledek daleko jednoznačnější. V testu vytrvalostní člunkový běh vydržely plavkyně 

průměrně běžet 42 délek, což odpovídá času 5 min 21 s (průměrné hodnocení). Děvčata 

bez sportovního zaměření odběhly průměrně 36 délek, což znamená čas 4 min 40 s 

(podprůměrné hodnocení).  
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5.3  Posouzení věcné významnosti pomocí koeficientu Cohena  

1) VELIKOSTI EFEKTU - 4. ROČNÍK - CHLAPCI, DÍVKY 

A) VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ CHLAPCŮ 

 
4. ročník chlapci:  soubory - hokejisté a plavci 
 

test   Cohenův koeficient   velikost efektu 
 

Leh-sed (počet)  d = 0,0689     efekt malý  
 
Skok daleký (cm)  d = 0,1046      efekt malý 
                  
Shyby-výdrž (s) d = 0,4162  efekt malý  
 
Člunkový běh 4x10m (s)  d = 0,2557 efekt malý 
 
Vytrvalostní člunkový  d = 0,1940  efekt malý 
běh (počet)  
 
 
 
4. ročník chlapci: soubory - nesportovci a plavci 
 

test   Cohenův koeficient   velikost efektu 
 
Leh-sed (počet)  d = 2,5380 efekt velký  
                     
Skok daleký (cm) d = 1,1502 efekt velký 
                                
Shyby-výdrž (s) d = 0,7377 efekt střední 
                           
Člunkový běh 4x10m (s)  d = 1,1644 efekt velký 
                          
Vytrvalostní člunkový   d = 1,0471 efekt velký              
běh (počet)    
 
 
 
4. ročník chlapci: soubory - nesportovci a hokejisté 
 

test   Cohenův koeficient   velikost efektu 
 
Leh-sed (počet)  d = 2,1241 efekt velký 
                    
Skok daleký (cm) d = 1,0957  efekt velký 
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Shyby-výdrž (s)  d = 0,2581 efekt malý 
 
Člunkový běh 4x10m (s)  d = 0,8660  efekt velký 
 
Vytrvalostní člunkový         d = 0,6306 efekt střední        
běh (počet)    
 
 

B) VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ DÍVEK 

 
 
4. ročník dívky: soubory - nesportovci a hokejisté 
 

test   Cohenův koeficient   velikost efektu 
 
Leh-sed (počet)  d = 1,2925 efekt velký 
                   
Skok daleký (cm) d = 0,5412 efekt střední 
                          
Shyby-výdrž (s)  d = 1,0564  efekt velký 
                   
Člunkový běh 4x10m (s)  d = 1,5052 efekt velký 
                     
Vytrvalostní člunkový  d = 3,1016  efekt velký             
běh (počet)            
 
 

1) VELIKOSTI EFEKTU - 9. ROČNÍK - CHLAPCI, DÍVKY 

A) VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ CHLAPCŮ 

 
9. ročník chlapci:  soubory - hokejisté a plavci 
 

test   Cohenův koeficient   velikost efektu 
 

Leh-sed (počet)  d = 0,5031328 efekt střední 
                            
Skok daleký (cm)  d = 0,9836 efekt velký 
                            
Shyby (počet) d = 0,9179 efekt velký 
                         
Člunkový běh 4x10m (s) d = 0,5648  efekt střední 
                        
Vytrvalostní člunkový  d = 0,1854 efekt malý   
běh (počet) 
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9. ročník chlapci: soubory - nesportovci a plavci 
 

test   Cohenův koeficient   velikost efektu 
 
Leh-sed (počet) d = 2,3954  efekt velký 
 
Skok daleký (cm)  d =  1,2665  efekt velký 
 
Shyby (počet d = 2,6071  efekt velký 
 
Člunkový běh 4x10m (s) d =  1,5048  efekt velký 
 

Vytrvalostní člunkový  d = 3,6158  efekt velký 
běh (počet) 
 
 
9. ročník chlapci: soubory - nesportovci a hokejisté 
 

test   Cohenův koeficient   velikost efektu 
 

Leh-sed (počet)  d = 3,4558  efekt velký 
 
Skok daleký (cm) d = 1,7653  efekt velký 
 
Shyby (počet) d = 1,5711  efekt velký 
 
Člunkový běh 4x10m (s) d = 2,3577  efekt velký 
 
Vytrvalostní člunkový d = 2,2536 efekt velký 
běh (počet) 
 

B) VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ DÍVEK 

 
9. ročník děvčata: soubory - nesportovci a plavci 
 

test   Cohenův koeficient   velikost efektu 
 
Leh-sed (počet) d  = 0,1280  efekt malý 
 
Skok daleký (cm) d = 2,1585  efekt velký 
 
Shyby-výdrž (s) d = 1,7185  efekt velký 
 
Člunkový běh 4x10m (s) d = 1,6818 efekt velký 
 
Vytrvalostní člunkový  d = 0,6074  efekt střední 
běh (počet) 
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6  Diskuse 

         

V naši práci jsme porovnávali nespecifickou motorickou výkonnost sportovních a 

nesportovních tříd na základní škole v Popradě. Ve sportovních třídách měli seskupení 

jak hokejisté, tak i plavci. V této souvislosti se nám naskytla zároveň i příležitost 

porovnat motorickou výkonnost dětí staršího školního věku, věnující se odlišným 

sportům. Prostředkem ke zjišťování motorické výkonnosti se nám stal materiál 

zabývající se studiem motorických schopností a tým je v dnešní době velmi známy 

UNIFITTESTu (6-60). Po domluvě na termínu testování s vedením námi zvolené 

základní škole (Poprad) jsme v březnu 2009 realizovali testování, které probíhalo ve 

standardních podmínkách v tělocvičně v rozmezí dvou dnů pod vedením diplomanta a 

plně obeznámeného pomocníka a ve spolupráci s učiteli tělesné výchovy, kteří byly 

obeznámeni s pravidly testování. 

Testování se zúčastnilo celkem 104 jedinců ze 110 možných, kteří byly stáří staršího 

školního věku. Pro účely testování jsme zvolili horní a dolní hranici zkoumaného 

věkového období, tzn. 10 a 15 let. V této souvislosti se testování účastnily sportovní a 

běžná třída 4. ročníku a sportovní a běžná třída 9. ročníku. Žáky z běžné třídy jsme pro 

rozlišení nazvali nesportovce, ale pouze z hlediska zařazení do třídy.  

Žákům jsme přiřadili pořadové číslo, pod kterým vystupoval po dobu všech testů, 

pořadí bylo dodržováno. Testovaní jedinci byli před každým testem vždy instruováni o 

podmínkách testu a bylo provedeno společné rozcvičení. Během testování bylo stále 

dbáno na dodržování pravidel pro realizaci pohybových úkolů.  

Z výsledků vyplývá, že z hlediska motorické výkonnosti nejlépe obstály mezi 

vrstevníky skupiny chlapců hokejistů 4. a 9. ročníku (nadprůměrné hodnocení), u žen to 

skupina hokejistek 4.ročníku (nadprůměrné hodnocení). Za překvapující lze považovat 

zařazení do nadprůměrného hodnocení při sumaci výsledků dívek plavkyň a zároveň i 

dívek z běžné třídy 9. ročníku.   

První testovací disciplína byl skok z místa. Skok z místa byla z hlediska organizace asi 

nejjednodušší. Probendi absolvovali tři pokusy. Nejlépe obstáli chlapci 9. ročníku 

hokejové třídy (nadprůměrné hodnocení), ze 4.ročníku to byly opět hokejisté (průměrné 
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hodnocení) a u žen skočili nejdále 9. ročník plavecká třída (průměrné hodnocení).  Ve 

4.ročníku žen nastalo velké překvapení, když nesportovní třída (podprůměrné 

hodnocení) obstála lépe, než hokejová třída (výrazně podprůměrné hodnocení).  

Testová položka výdrž ve shybe, nebo počet shybů (podle věkové kategorie) byla 

vykonávaná na doskočné hrazdě. Podle UNIFITTESTu (6-60) se ve 4. ročníků ve věku 

10 let tento test vůbec nerealizuje. U chlapců sportovních tříd jsme udělali výjimku 

a výdrž ve shybu jsme otestovali, aby jsme získali testování z rozhodujícím podílem 

zapojení horních končetin pro potřeby ověření stanovené hypotézy  H3: Žáci – plavci 

budou dosahovat lepších výsledků u testových položek s větším zapojením horních 

končetin. Každý jedinec měl jednom jeden pokus. Test v počtu provedených shybů 

podstoupili žáci devátých tříd.  

Z hlediska motorické výkonnosti byly v testech síly horních končetin nejúspěšnější 

plavci ve všech skupinách, před hokejisty a žáky z nesportovních tříd. Chlapci 9. 

ročníku plavecké třídy dosáhli průměrný počet 10,7 (horní hranice nadprůměrného 

hodnocení).Ve výdrži ve shybu chlapci plavci 4. ročníku dosáhli průměrný čas 17,3 s, 

hokejisté 14,2 s a nesportovci 11,7 s.  Děvčata 9. ročníku dopadli obdobně. Zároveň 

plavkyně, tak i dívky s běžné třídy dosáhly  celkově nadprůměrné hodnocení.  

Rychlostně-obratnostní disciplína člunkový běh 4x10 metrů byla pro žáky asi 

nejatraktivnější a nejvíce soutěživá. Dráha byla vyznačena dvěma kužely. Každý žák 

měl dva pokusy, z kterých lepši byl započítán.  

Od věkové kategorie 15 roků, jak u chlapců, tak u děvčat se tento test neprovádí. Pro 

účely práce byl však test zařazen i u této věkové kategorie.  

U chlapců obstáli hokejisti 9. ročníku o něco lépe, než plavci a nesportovci, když 

dosáhli průměrný čas 10,6 s, přičemž plavci rovných 11 s a nesportovci 12,2 s. Děvčata 

s hokejovým zaměřením se v tomhle ročníku nenacházeli, plavkyně dosáhli 12,5 s 

a žákyně nesportovních tříd o sekundu více a to 13,5 s. Čtvrté ročníky jsem mohli 

porovnat opět s normami UNIFITTESTu (6-60), kdy nejlepšího hodnocení dosáhli 

plavci 13 s (podprůměrné hodnocení), u žen hokejistek jsme zaznamenali 13,6 s (také 

podprůměrné hodnocení).  
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Po relativně méně náročných pohybových disciplínách následovala nejdelší a asi i 

nejnáročnější disciplína a tou byl vytrvalostní člunkový běh, tzv. Legger test. Test také 

patřil i z hlediska organizace k nejsložitějším. Cílem pro žáky bylo udržet na dráze 20m 

postupně se zvyšující se rychlost běhu, po dobu co nejdelší. Test pro žáky končil, 

jestliže testovaný nebyl schopen dvakrát po sobě dosáhnout čáru v daném časovém 

limitu. Na každé čáre byl jeden z examinátorů, který sledoval, aby studenti nevyběhli 

dřív, než nezazněl pokyn a taky, aby každý doběhnul za čáru. Signalizace výběhu byla 

dána pomocným zařízením. Z hlediska přehlednosti o testovaných ve skupině bylo 

žádoucí očíslování probandů na prsou i na zádech. 

U chlapců 9. ročníku obstáli nejlépe plavci, který dosáhli v průměru 82 délek, což 

představuje čas 9 min : 26 s (průměrné hodnocení). U děvčat nejlepších výsledků také 

dosáhla skupina s plaveckým zaměřením, která dosáhla 42 délek (odpovídající čas 5 

min 21 s) a také průměrné hodnocení. Ve 4. ročníku to nebylo jinak, když chlapci 

plaveckých tříd odběhli nejvíce délek (průměrně 35 s časem 4 min 59 s. O 1 délku jim 

uniklo průměrné hodnocení a tak se zařadili do podprůměrného hodnocení. U děvčat 

obstáli nejlépe žákyně s hokejovým zaměřením, když průměrně dosáhli 34 délek, čas 4 

min 52 s (průměrné hodnocení). Plavkyně se ve 4. ročníku nenacházeli. 

V UNIFITTESTu (6-60) se dále realizuje somatické měření, jako je tělesná výška, 

tělesná hmotnost a podkožní tuk. Protože jsme se v naší práci zaměřili na motorickou 

výkonnost, somatické charakteristiky jsme nezjišťovali. Jsme si vědomi, že somatické 

předpoklady hrají důležitou úlohu a že mohou ovlivnit motorickou výkonnost, 

vzhledem k rozsáhlosti výběru a organizačním zajištění jsme od této části upustili.  

Pro zpracování získaných dat jsme využili početní funkce počítačového programu 

Microsoft Office Excel 2003. Výsledková část poskytuje náhled na individuálně dílčí i 

sumarizační znaky motorické výkonnosti šetřených probandů. Přestože jsme pracovali 

při hodnoceních ve velké míře s průměrovanými hodnotami, které přinášejí určité 

zkreslení, víme a z výsledků je to patrné, že mezi probandy v ročníku i v jednotlivých 

skupinách existují větší či menší rozdíly. Při hodnocení výsledků  jsme aplikovaly 

Cohenův koeficient účinku d, který hodnotí věcnou významnost rozdílů mezi dvěma 

průměrnými hodnotami sledovaných proměnných. 
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Zpracováním výsledků a předloženou diskusí můžeme se vyslovit ke 

stanoveným hypotézám. 

 

- H1: Žáci sportovních tříd budu dosahovat lepších výsledků ve sledovaných 

motorických projevech než žáci nesportovních tříd. 

Hypotézu potvrzujeme, protože ve všech případech prokázali žáci se sportovním 

zaměřením lepší výsledky oproti žákům nesportovních tříd.  

- H2: Žáci - hokejisté budu dosahovat lepších výsledků u testových položek s větším 

podílem zapojení dolních končetin než žáci – plavci. 

Hypotézu potvrzujeme. U všech testovaných položek s větším podílem zapojení dolních 

končetin žáci – hokejisté prokázali lepší výsledky, vyplývající pravděpodobně z nároků 

kladených na hokejisty v tréninku. 

- H3: Žáci – plavci budou dosahovat lepších výsledků u testových položek s větším 

zapojením horních končetin. 

Hypotézu potvrzujeme. Žáci – plavci dosáhli ve všech skupinách nejlepší výsledek 

v disciplíně, s větším zapojením horních končetin. Touto disciplínou byly shyby 

(počet), nebo shyby – výdrž (s). Vysvětlení můžeme předpokládat obdobné jako u 

hypotézy 2. 

- H4: Rozdíly motorické výkonnosti mezi žáky ve 4. ročníku budou menší než 

motorické rozdíly v 9. ročníku.  

Hypotéza se nepotvrdila. U chlapců byl rozdíl podle předpokladů, ale u dívek jsme 

téměř žádný rozdíl nezaznamenali. 
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7  Závěr 

 

Téma naší diplomové práce jsme si zvolili na základě možnosti otestovat žáky na 

sportovní základní škole v Popradě, kterou diplomant v dětství sám navštěvoval.  

Záměrem naší práce bylo zjištění a porovnání motorické výkonnosti žáků a žákyň 

staršího školního věku a to ve věku 10 a 15 let. Konkrétně 4. a 9. ročník sportovní 

základní školy v Popradě. Pro získání jednotlivých výsledků celkové motorické 

výkonnosti jsme použili, v dnešní době už velmi známu standardizovanou testovou 

baterii UNIFITTEST (6-60). Testování probíhalo ve standardních podmínkách 

v tělocvičně v měsíci březen 2009 v rozmezí dvou dnů. 

Heterogenní sportovní třídy, v kterých byly soustředěni jak plavci, tak hokejisté, nám 

umožnily oproti běžnému porovnání sportujících a nesportujících dětí v běžných 

školních třídách, motorické srovnání dětí s různým sportovním zaměřením.  

Data získaná z  měření jsme porovnali s normovými tabulkami pro mládež. 

V jednotlivých skupinách jsme sumarizací výsledků vyjádřili jejich základní 

motorickou výkonnost, kterou jsme zjišťovali ve vztahu ke stanoveným hypotézám. 

 

Splněním výchozího cíle, stanovených úkolů a potvrzením či nepotvrzením 

můžeme formulovat závěry práce: 

• Sledovaní žáci sportovních tříd dosahovali lepších výsledků v motorických 

projevech než žáci nesportovních tříd.  

• žáci - hokejisté dosáhli lepších výsledků u testových položek s větším podílem 

zapojení dolních končetin než žáci – plavci. 

• žáci – plavci dosáhli lepších výsledků u testových položek s větším zapojením 

horních končetin jak žáci – hokejisté.  
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• rozdíly motorické výkonnosti mezi chlapci 4. ročníku jsou menší než motorické 

rozdíly chlapců v 9. ročníku; U děvčat jsou rozdíly motorické výkonnosti stejné v obou 

ročnících.    

Motorická výkonnost sportovních tříd se většinou pohybuje na hranici průměru, málo 

kdy na hranici nadprůměru, u nesportovních tříd to byla z větší části hranice 

podprůměrů. Z výsledků lze usuzovat, že úroveň motorické výkonnosti mládeže má 

spíše klesající úroveň. Nicméně z druhé strany se prokázalo, že sportovně aktivní dítě 

nemusí nutně prokazovat vysoce nadprůměrnou úroveň nespecifické motorické 

výkonnosti. Otázkou zůstává i jakým způsobem se dítě ke sportu dostane, neboť 

tréninková praxe jednoznačně ukazuje na ústup výběru talentovaných jedinců na úkor 

náhodných náborů. 

Testování pomocí UNIFITTESTu (6-60) je nenáročné, jak časově, tak finančně, a 

poměrně výstižné. Myslíme si, že by nebylo na škodu provádět toto testování jednou 

nebo vícekrát za rok. 

Pro praxi by jistě bylo výhodné propojit výsledky testování s cílem pohybových 

intervencí pro jinak nesportující populaci ve vztahu k zdravotně orientované zdatnosti a 

nedostatkům současného způsobu života. 
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Přílohy 

 

Seznam příloh 

 

Příloha 1 : Vyjádření Etické komise 

Příloha 2 : Popis a způsob provedení motorického testu - Skok daleký z místa  odrazem    

                 snožmo 

Příloha 3 : Popis a způsob provedení motorického testu  -  Leh–sed opakovaně 

Příloha 4 : Popis a způsob provedení motorického testu  -  Člunkový běh 4 x 10 m 

Příloha 5 : Popis a způsob provedení motorického testu  -  Opakované shyby 

Příloha 6 : Popis a způsob provedení motorického testu  -  Výdrž ve shybu 

Příloha 7 : Popis a způsob provedení motorického testu  - Vytrvalostní člunkový běh na   

                 vzdálenost 20m 
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PŘÍLOHA 2 

 

Popis a způsob provedení motorického testu - Skok daleký z místa odrazem 

snožmo 

Charakteristika 

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

 

Zařízení 

Rovná, pevná plocha (žíněnka, plstěný nebo gumový pás, doskočiště na hřišti), měřicí 

pásmo. 

 

Provedení 

Ze stoje mírně rozkročného těsně před odrazovou čarou (chodidla rovnoběžně, přibližně 

v šíři ramen) provede testovaná osoba (dále jen testovaná osoba) podřep a předklon, 

zapaží a odrazem snožmo se současným švihem paží vpřed skočí co nejdále. Přípravné 

pohyby paží a trupu jsou dovoleny, není však povoleno poskočení před odrazem. 

Provádějí se tři pokusy. 

 

Hodnocení a záznam 

Hodnotí se délka skoku v centimetrech (cm), zaznamenává se nejlepší ze tří pokusů. 

Přesnost záznamu 1 cm. 

 

Pokyny a pravidla  

- pohybový úkol vysvětlíme a předvedeme 

- odraz se provádí z rovné, pevné a neklouzavé plochy, není dovolena opora  

  (např. O pevný okraj doskočiště ) ani použití treter. Doskok je do pískoviště, na   

  žíněnku nebo plstěný pás, které je třeba zajistit před posouváním. Je nutné dbát  

  na to, aby odrazová i dopadová plocha byla zhruba na stejné úrovni.  

- měří se vzdálenost od čáry odrazu k zadnímu okraji poslední stopy dopadu  

  (týká se i dotyku podložky jinou částí těla než chodidlem). 
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Vyobrazení testu: skok daleký z místa (Měkota, a kol., 2002) 
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PŘÍLOHA 3 

 

Popis a způsob provedení motorického testu  -  Leh–sed opakovaně 

Charakteristika 

Test dynamické, vytrvalostně silové schopnosti břišního svalstva 

a bedrokyčlostehenních flexorů. 

 

Zařízení 

Plstěný pás, koberce nebo tuhá gymnastická žíněnka, stopky. 

 

Provedení 

Testovaná osoba zaujme základní polohu leh na zádech pokrčmo, paže skrčit vzpažmo 

zevnitř, ruce v týl, sepnout prsty, lokty se dotýkají podložky. Nohy jsou pokrčeny 

v kolenu v úhlu 90 stupňů, chodidla od sebe ve vzdálenosti 20-30 cm, u země je fixuje 

pomocník. Na povel provádí testovaná osoba co nejrychleji opakovaně sed (oběma 

lokty se dotkne souhlasných kolen) a leh (záda a hřbety rukou se dotknou podložky) 

s cílem dosáhnout max. počet cyklů za dobu 60 s. 

 

Hodnocení a záznam 

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

1 minuty (jeden cyklus = přechod z lehu do sedu a zpět do lehu). Pokud testovaná osoba 

nevydrží cvičit celou jednu minutu, zaznamená se počet cviků za dobu, po kterou cvičit 

vydržela (přerušení cvičení je přípustné). 

 

Pokyny a pravidla  

- test se provádí jen jednou, po výkladu a ukázce si TO vyzkouší správné   

  provedení (v pomalém tempu provede dva kompletní cviky). 

- po celou dobu cvičení je třeba dodržet úhel pokrčení v kolenou 90°, paty  

  na podložce, ruce v týl, prsty sepnuté, v základní poloze hlava, prsty a lokty na   

  podložce, v sedu dotek kolen lokty (kontroluje pomocník). 

- není dovoleno odrážení pomocí loktů, hrudní části páteře a zad od podložky. 

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

- skupinovým testováním ve dvojicích lze součastně testovat několik osob, počet  

  správně provedených cviků počítá necvičící. Testujícímu se doporučuje hlásit   

  průběžně čas po 15 sekundách.  

 

Vyobrazení testu: Leh-sed (Měkota, a kol., 2002) 
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PŘÍLOHA 4 

 

Popis a způsob provedení motorického testu  -  Člunkový běh 4 x 10 m 

Charakteristika 

Test běžecké rychlostní schopnosti se změnou směru, z části také obratnostních 

dispozic. 

 

Zařízení 

Rovný terén. Dvě mety vysoké nejvýše 20 cm umístěné ve vzdálenosti 10 m od sebe – 

jsou součástí desetimetrové vzdálenosti. První meta je umístěna na startovní čáře dlouhé 

nejméně  1 m. Pásmo, stopky, pomůcka k vyznačení čáry (křída, lajnovačka). 

 

Provedení 

Testovaná osoba zaujme postavení těsně před startovní čarou. Po povelech „ Připravte 

se – pozor – vpřed “ vybíhá k metě vzdálené 10 m. Tuto metu oběhne a vrací se k první 

metě, kterou oběhne tak, aby proběhnutá dráha mezi druhým a třetím úsekem tvořila 

osmičku. Na konci třetího úseku již metu neobíhá, pouze se jí dotkne rukou a nejkratší 

cestou se vrací do cíle. Cílové metry se testovaná osoba povinně opět dotkne rukou. 

 

Hodnocení a záznam 

Hodnotí se celkový čas čtyř přeběhů v sekundách (s) a zaznamenává se čas lepšího ze 

dvou pokusů. Stopky se zastavují, jakmile se testovaná osoba dotkne rukou mety v cíli. 

Přesnost záznamu 0,1 s.  

 

Pokyny a pravidla 

- každá TO si proběhne volně celou dráhu na zkoušku. 

- povinně se provádějí dva pokusy (zaznamenává se výsledek lepšího z nich).   

  Odpočinek mezi pokusy musí být nejméně 5 min. 

- startuje se z polovysokého startu, tretry nejsou povoleny. 

- při provádění venku je podmínkou příznivé počasí (přiměřená teplota, nesmí  

  být velký vítr) a rovný suchý terén. 

- pro jednoho běžce je třeba jednoho časoměřiče. 
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PŘÍLOHA 5 

 

Popis a způsob provedení motorického testu  -  Opakované shyby 

Charakteristika 

Test dynamické, vytrvalostně silové schopnosti (perzistence) horních končetin 

a pletence ramenního. 

 

Zařízení 

Doskočná hrazda (průměr žerdi 2 – 4 cm) 

 

Provedení 

Ze svisu nadhmatem na doskočné hrazdě (úchop v šíři ramen) se testovaná osoba 

opakovaně přitahuje do shybu (brada nad žerdi) a spouští zpět do základní polohy (paže 

zcela napnuty). Cílem je provést maximální počet shybů.  

 

Hodnocení a záznam 

Zaznamená se počet ukončených a správně provedených shybů. Přesnost záznamu 1 

shyb.  

 

Pokyny a pravidla  

- test se provádí plynule a bez přerušení, není povoleno využívat pohyby (kmih,    

  přítrhy apod.). 

- nedokonale provedený shyb se nezapočítává, test končí, jestliže TO přeruší   

  plynulý pohyb na dvě a více sekund, popřípadě dvakrát za sebou se nepřitáhne  

  do požadované polohy.  
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Vyobrazení testu: Opakované shyby (Měkota, a kol., 2002) 
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PŘÍLOHA 6 

 

Popis a způsob provedení motorického testu  -  Výdrž ve shybu 

Charakteristika 

Test statické, vytrvalostně silové schopnosti (perzistence) horních končetin a pletence 

ramenního.  

 

Zařízení 

Doskočná hrazda  průměr žerdi 2 - 4 cm), stolička, stopky. 

 

Provedení 

Testovaná osoba zaujme (eventuálně s dopomocí) základní polohu – shyb na hrazdě, 

držení nadhmatem, brada nad žerdí. V této poloze se snaží vydržte co nejdelší dobu. 

 

Hodnocení a záznam 

Měří se čas výdrže v sekundách (s . Přesnost záznamu 1 s. 

 

Pokyny a pravidla  

- základní poloha se zaujímá s dopomocí (s použitím stoličky apod.), nohy se    

  nesmějí dotýkat podložky.  

- test končí, klesne-li brada TO pod úroveň žerdě. 

 
Vyobrazení testu: Výdrž ve shybu (Měkota, a kol., 2002) 
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PŘÍLOHA 7 

 

Popis a způsob provedení motorického testu - Vytrvalostní člunkový běh na 

vzdálenost 20m 

Charakteristika 

Test dlouhodobé běžecké vytrvalostní schopnosti. Má celostní a obecný charakter, 

z fyziologického hlediska je v úzké vazbě na maximální aerobní výkon.  

 

Zařízení 

Běžecká dráha a prostor s možností vyznačit a realizovat běh „od čáry k čáře“ ve 

vzdálenosti 20 metrů. Magnetofon s hlasitou reprodukcí a CD s nahraným programem, 

ruční stopky.  

 

Provedení 

TO opakovaně překonává vzdálenost 20 m během „od čáry k čáře“ podle vymezeného 

časového signálu, který je reprodukován z magnetofonu. Cílem TO je udržet na dráze 

20 m postupně se zvyšující rychlost běhu po dobu co nejdelší, přičemž na každý 

zvukový signál je nutné dosáhnout jednu z hraničních čar dvacetimetrové vzdálenosti. 

Test končí, jestliže testovaný není schopen dvakrát po sobě dosáhnout čáru v daném 

časovém limitu. Povolen je maximální rozdíl dvou kroků. Magnetofonový záznam 

obsahuje mimo signál pro dosažení čáry také průběžnou informaci o době trvání testu 

a na začátku tzv. kalibrační test. 

 

Hodnocení a záznam 

Testovaná osoba běh končí, jestliže není schopna dvakrát po sobě dosáhnout čáru 

v okamžiku reprodukovaného signálu. Registrovaným výsledkem je poslední ohlášené 

číslo ze zvukového záznamu, které označuje čas trvání běhu v minutách. Přesnost 

záznamu 0,5 minuty.  
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Pokyny a pravidla  

- na začátku magnetofonového záznamu je tzv. „kalibrační úsek“ spolu s popisem,    

  který slouží k ověření správného chodu magnetofonu a rychlosti posunu   

  magnetofonové pásky. Eventuální korekce se provede úpravou délky dráhy běhu. 

- test je určen především pro kryté prostory (hala, tělocvična), nevylučuje však  

  provádění venku.  

- s ohledem na fyzické nároky je žádoucí přibližně 2 hodiny před testem nejíst, 

  neprovádět test v extrémních teplotních či jiných podmínkách či pokud se TO  

  necítí dobře.  

- předpokladem pro absolvování testu je dobrý zdravotní stav především  

  s ohledem na kardiovaskulární systém a eventuální poruchy hybnosti dolních  

  končetin. 

- v případě, že se v průběhu testu objeví určité obtíže (závrať, bolest na prsou,  

  silná únava, slabost, snížená smyslová kontrola nebo jakýkoliv jiný bolestivý   

  nebo nezvyklý úkaz), je žádoucí test ihned přerušit. 

 

 

 


