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Úvod 

1. ÚVOD 

Díky velkému technickému pokroku se zásadně mění životní styl člověka a jeho okolí. 

Všechny změny však nejsou jen k lepšímu. Zvýšení životní úrovně s sebou přináší také 

mnoho negativních vlivů, které se podepisují na našem organismu. 

Popsat vztah technického pokroku s výkonností naší mládeže je hlavním podnětem pro 

změření hodnot a jejich zpracování. Dnešní mládež je sice obviňována z přílišné lenosti 

a malé motivace sportovat, ale přízviska zkažená nebo líná se k nim přisuzují neprávem. 

Kritika nebo rozbor tohoto tématu je zbytečný, už jen díky tomu, že nároky kladené na dnešní 

adolescenty jsou tak vysoké, že problémy se zanedbáváním sportovních činností jsou 

přirozené a nevyhnutelné. Navíc rozvoj komunikace a informačních zdrojů pokračuje 

takovým tempem, že poměr některých aktivit připadajících na volný čas se změnil dost 

výrazným způsobem. 

Základním předpokladem k správnému postupu je prostudování prací zabývajících 

se touto tématikou v minulosti. Velkým zklamáním pro mě bylo téměř marné hledání údajů 

V kategorii adolescenční mládeže.Zkoumáním většího množství dílčích výzkumů na úrovni 

pubescentní mládeže jsme našli tri díla, která byla podnětem k vypracování této diplomové 

práce. Díla byla o měření a analýze výkonnosti bratislavské mládeže, připravující 

se na dělnické povolání, které provedl v roce 1966 František Sýkora. V roce 1966 provedli 

měření velkého souboru F. Pávek a v roce 1989 R. Moravec. Avšak výzkum Františka Pávka 

je pro srovnání nejvýhodnější, díky rozsahu měření. Měření R. Moravce nemohlo být použito 

k porovnání s našimi výsledky, protože do testové baterie nebyly zahrnuty testy 

z atletiky, ale pouze testy obecné zdatnosti. 

Od roku 1966 se neprovádělo žádné hromadné testování dětské populace ve věku 

od 6 do 19 let a proto nejsou k dispozici žádná ucelená data o stavu výkonnosti (rozvoj, 

stagnace, zhoršování) dětí a mládeže. 

V této práci provádím měření jen v upravené verzi testů, které zohledňují časovou, 

organizační a finanční náročnost. 

Mojí prací jsem chtěl ověřit vývoj pohybových schopností a tím tak přispět, byť i jen 

dílčím způsobem, k porovnání úrovně testovaných studentů v dnešní doby s testovaným 

souborem Františka Pávka. 

- 6 -



2 . CÍL A ÚKOLY 

Cílem práce bylo zjistit a porovnat výsledky výkonnosti pražských středoškolských 

studentů dosažených v zadané testové baterii. 

Dílčím cílem bylo: a, získat a porovnat informace o výkonnosti škol mezi sebou 

b, získat a porovnat informace o věku, váze a výšce 

c, porovnat všechny naměřené údaje s měřením z roku 1966 

Pro dosažení cíle jsme si vytyčili následující úkoly: 

1) Zjistit výkonnost studentů v subtestech : běh 50 m, skok daleký z místa, hod těžkým 

míčem a člunkový vytrvalostní Leger běh (x 20m). 

2) Zjistit měřením doplňující údaje k výzkumu (váha, výška, věk) 

3) Porovnat výkonnost studentů vybraných pražských středních škol. 

4) Porovnat doplňující údaje výzkumu pražských středních škol 

5) Porovnat naměřené výsledky s výsledky z roku 1966, které uvedl František Pávek 
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Teoretická část 

TEORETICKÁ CAST 

3. CHARAKTERISTIKA VĚKOVÉ SKUPINY 

Učitel tělesné výchovy musí při výběru obsahu výuky zvážit postoje a přístupy k věkové 

skupině svých studentů. Proto je nutné, aby se před zahájením svého působení seznámil 

s charakteristickými rysy dané věkové skupiny. Pro upřesnění zde uvádím charakteristiku 

zkoumané věkové skupiny odpovídající studentům střední školy. 

3.1 Adolescence (15 - 20 let) 

Adolescence je lokalizována přibližně mezi 15. a 20. rok života člověka. Na začátku je 

pohlavní zralost a ukončení základní školy, na konci pak ekonomická nezávislost a nástup 

do práce (což se netýká např. vysokoškolských studentů). Adolescence je jakési přechodné 

období, které člověku slouží k urovnání si vlastních hodnot, postojů a cílů, aby následně 

dokázal dobře nakládat se dvěma základními atributy dospělosti - se svobodou 

a odpovědností. 

V této fázi se dotváří identita - dospělý jedinec zná své vlastnosti, své silné a slabé 

stránky, je si vědom limitů svých možností a dokáže si vytvořit reálné cíle. Adolescent má 

v zásadě dvě možnosti, jak dojít k vlastnímu sebepojetí, ke své identitě: buď převezme nějaký 

prefabrikovaný vzorec od rodiny nebo jiných lidí nebo si vytvoří identitu aktivně sám. První 

možnost je pohodlná, jistější, ale patrně neumožní člověku více rozvinout své možnosti. Dojít 

si k identitě vlastní cestou vyžaduje překonávání překážek. Zvláštním typem převzetí identity 

je tzv. antiidentifikace, kdy člověk dělá přesný opak toho, co po něm vyžaduje jeho okolí. 

Antiidentifíkace je ovšem ve skutečnosti pouze způsob kopírování druhých, kterým jedinec 

sice vyjadřuje nesouhlas, ale současně nehledá vlastní cestu. 
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Teoretická část 

Kromě toho je tu ovšem možnost, že jedinec není v hledání sebe sama úspěšný. 

To se může projevit tzv. adolescentním moratoriem, kdy člověk zatím odkládá definitivní 

rozhodnutí ohledně vlastního zacílení a experimentuje s různými rolemi (např. jde studovat, 

pak ze školy odejde a nastoupí do práce, pak ho zase začne zajímat studium nebo chce založit 

rodinu,...) - takovému člověku trvá déle, než se "usadí". Neúspěch ve vytváření identity může 

mít také formu tzv. difúzní identity, která v krajním případě už spadá do oblasti patologie. 

Takový jedinec trpí velkým vnitřním zmatkem a není schopný systematicky směřovat 

k nějakému cíli. 

Zralost jedince se projeví mj. ve schopnosti navázání a udržení dlouhodobého intimního 

vztahu, který vždy umožní mnohé získat, ale vyžaduje také mnohého se vzdát. 

Pro adolescenta má značný význam jeho tělo a zevnějšek; fyzická krása u dívek 

a fyzická zdatnost u chlapců bývají důležitými součástmi sebepojetí. Případná extravagance 

v oblékání, účesu apod. signalizuje většinou příslušnost k nějaké skupině a touhu 

po pozornosti okolí. Tyto projevy s blížící se dospělostí ustupují. 

Podobně jako v pubescenci jsou i nyní preferována jednoznačná a zásadní řešení 

problémů, přetrvává nechuť k dělání kompromisů a typické je zlehčování nebo úplná 

ignorance cizích "dobrých rad". Myšlení je velmi pružné a výkonné. Adolescent má zatím 

poměrně málo zkušeností, což paradoxně bývá v některých případech výhodné - může přijít 

na nějaké originální řešení, které by staršího a zkušenějšího člověka vůbec nenapadlo. 

Zkušenost je přínosem, protože člověka chrání před opakováním dřívějších chyb, ale zároveň 

také zátěží, která mu často brání v hledání nových cest. 

V této etapě se mění vztah mezi dospívajícími a rodiči. Rodiče ztrácejí definitivně svoji 

nadřazenou pozici nad svým "dítětem" a mívají v této souvislosti ambivalentní pocity -

na jednu stranu vědí, že jejich potomek je dospělý, ale současně se na úrovni emocí s touto 

skutečností odmítají smířit. 

Adolescent, který si je už jistější sám sebou, postupně ztrácí potřebu demonstrativně 

se vymezovat vůči rodičům a jeho vztah k nim se uklidňuje. V optimálním případě se podaří 

docílit nové formy pozitivního a obohacujícího vztahu rodičů a jejich dospělého potomka. 
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Teoretická část 

Důležitou úlohu v období adolescence sehrávají vrstevníci dospívajícího. Ten potřebuje 

oporu od lidí, kteří jsou na tom podobně.S těmi také sdílí své prožitky a získává sociální 

dovednosti. 

Skupina vrstevníků má potřebu odlišit se nějakým způsobem od ostatních. To se děje 

pomocí různých rituálů, úpravy zevnějšku, preference určitého druhu hudby, sportu apod. Tím 

je naplněna touha adolescenta po jednoznačnosti a vymezení. Potřebou opory 

a jednoznačnosti se vysvětluje, proč se někteří dospívající stanou členy různých 

náboženských sekt. Podobné pozadí mívá členství např. v anarchistických seskupeních nebo 

radikálních ekologických sdruženích, kdy jedinec často vnitřně nesdílí proklamované 

hodnoty, ale potřebuje být někam začleněn. 

Jak bylo již uvedeno, celý vývoj od dětství k dospělosti je charakterizován neustálým 

osamostatňováním. 

Sexuální potřeba se stává potřebou psychosociální; není tedy již pouze tělesnou 

a prestižní záležitostí. Partnerské vztahy jsou charakteristické velkou zamilovaností; vyvolený 

partner je svým protějškem idealizován a zcela nárokován. Adolescent mnohdy ve své 

milované bytosti vidí vlastnosti, které třeba vůbec nemá; procitnutí z takových klamů pak 

bývají dosti bolestivá. První sexuální styk je důležitým mezníkem v životě člověka -

subjektivně zvyšuje společenskou prestiž a je to další důkaz dospělosti. Většina adolescentů 

žije sexuálně aktivní život. Obecně platí, že čím vyšší je vzdělání člověka, tím později 

se sexuální aktivitou začíná. Někteří lidé v době adolescence uzavírají manželství, které je 

rovněž symbolem samostatnosti a dospělosti. Faktem ovšem zůstává, že na manželství ani 

na rodičovství nebývá člověk tohoto věku dostatečně zralý. 

Část adolescentů nastupuje do zaměstnání. Je to významná změna v životě člověka, 

která přináší určité výhody, ale současně i mnohé vyžaduje - člověk se musí přizpůsobit 

prostředí, do něhož vstupuje, akceptovat autoritu nadřízených i "služebně starších" 

spolupracovníků. Status výdělečně činného člověka je dalším signálem dospělosti 

a nezávislosti a v naší kultuře je dospělost jako taková vymezena v podstatě zejména 

ekonomickou samostatností. 
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Teoretická část 

Pro adolescentní věk jsou typické dozvuky biologických změn z pubertálního období, 

které se odrážejí i v psychologickém vývoji jedinců. Intenzivní rozvoj ve smyslu tělesného 

a duševního dospívání probíhá u obou pohlaví individuálně. U děvčat je toto období asi do 

17 -ti let, chlapci dozrávají později, okolo 18-ti let. 

Rozdíly se srovnávají na začátku adolescence (16 - 19 let), někdy i později. Pokud jde 

o aspekty bezprostředně se vztahující k problematice výuky TV, je třeba přihlédnout zejména 

k následujícím faktorům. V přímé souvislosti pokračuje přirozený vzestup výkonnosti. 

S přibývajícím věkem dochází k větším rozdílům v tělesné výkonnosti mezi chlapci 

a děvčaty, který je díky změněným váhovýškovým poměrům relativní.A 

Text byl zpracován 1.11.2005 dle internetového serveru www.psychologie.cz 
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Teoretická část 

4 . ZÁKLADNÍ POHYBOVÉ SCHOPNOSTI A JEJICH ROZVOJ 

4.1 Silové schopnosti a jejich rozvoj 

„Síla je schopnost překonávat vnější odpor svalovým úsilím."3 Rozlišujeme sílu 

statickou a sílu výbušnou. 

„Statická síla se opírá o maximální svalovou kontrakci izometrickou, dynamická síla 

o kontrakci izotonickou a maximální počet opakování prováděných velkou silou, ne však 

příliš velkou rychlostí. V souvislosti s jinými pohybovými schopnostmi a způsobem 

provádění tělesných cvičení můžeme hovořit o síle vytrvalostní. 

Síla výbušná je dána izotonickou kontrakcí, ovšem v minimálním časovém intervalu. 

Dynamická síla probíhá při zkrácení či prodloužení svalů, u statické síly se délka svalů 

nemění."0 

Silové schopnosti se uplatňují ve všech atletických disciplínách, nejvíce ve skocích, 

vrzích a hodech. Jedná se o základní pohybovou schopnost, bez které se nemohou ostatní 

schopnosti projevit. V atletice se nejvíce uplatňuje síla výbušná, která je charakterizována 

nejvyšším zrychlením pohybu těla nebo náčiní. 

Sílu rozvíjíme posilováním, pomocí cvičení, kde se uplatňuje přirozené posilování -

úpoly, přetahy, přetlaky, šplh, překonávání překážek, přeskoky, výskoky, házení a pohyb 

v členitém terénu. Tato cvičení jsou zaměřena na všechny svalové skupiny, čímž dochází 

k rovnoměrnému posílení svalstva.0 Zvláštní pozornost je však třeba věnovat posilování 

břišních a zádových svalů ve smyslu posturálního reflexu, přímého držení těla. Tato cvičení 

se provádí během celé školní docházky. 

Pravidelný posilovači trénink lze provádět v období 14-18 let věku, kdy je však nutné 

dbát na přiměřený objem a intenzitu zátěže. Důležitým faktorem pro zvolenou zátěž je vývoj 

organismu jedince a pohlaví. Zátěže a objemy je třeba stanovit individuálně, jinak může dojít 

k nevratným změnám organismu v podobě anatomicko-fyziologických disproporcí. 

Choutka, M. Teorie a didaktika sportu, s. 125. 

Sýkora, F. Didaktika tělesné výchovy, s. 72. 

Choutková, B. Atletika pro 5. - 8. ročník základní školy. s. 16. 
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Teoretická část 

4.2 Vytrvalostní schopnosti a jejich rozvoj 

„Vytrvalostí označujeme schopnost vykonávat určitou pohybovou činnost nebo řešit 

pohybové úkoly po delší dobu, aniž se sníží jejich účinnost. Znamená to, že vytrvalost je také 

schopnost organismu, odolávat vlivům únavy a nepříznivých vnitřních a vnějších překážek."E 

Vytrvalost se uplatňuje především ve sportech, při nichž překonává sportovec delší 

vzdálenosti; většinou se jedná o cyklické pohyby. Příkladem takových sportů je cyklistika, 

veslování, kanoistika, plavání, běhy na střední a dlouhé vzdálenosti. Dále se vytrvalost 

významně projevuje ve sportech s proměnlivým zatížením, kde se nepravidelně střídá zátěž 

a uvolnění. Mezi tyto sporty patří sportovní hry, úpoly, zápas, bojové sporty. Vytrvalost je 

také nedílnou součástí sprinterských sportů, kde se uplatňuje jako vytrvalost při maximálním 

úsilí. Jedná se zde o sprinty v atletice, cyklistice, plavání atd. 

Faktory ovlivňující vytrvalost jsou: 

a) výkonnostní kapacita srdce a oběhového systému 

b) výkonnostní kapacita dýchání 

c) látková výměna 

d) aerobní a anaerobní kapacita organismu 

e) vůle 

„Ukazuje se, že vytrvalostní výkon je závislý na výkonnostní kapacitě celého 

organismu, na jeho fyzické i psychické složce. Proto je třeba v rozvoji vytrvalosti brát 

v úvahu změny jak ve sféře fyziologické, tak ve sféře psychické."F 

S ohledem na věk studentů je rozvíjení vytrvalostních schopností třeba omezit délkou 

úseků a regulovat přiměřenou intenzitou cvičení a délkou cyklů mezi odpočinkem a zátěží. 

Nejvhodnější tepová frekvence pro rozvoj je v rozmezí 130 -150 tepů za minutu. 

' Choutka, M. cit.d. s. 130. 

' Choutka, M. cit.d.. s. 131 
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4.3 Rychlostní schopnosti a jejich rozvoj 

„Rychlost je schopnost vykonávat určité pohybové činnosti nebo řešit pohybové úkoly 

v nejkratším čase". 

Rychlostní schopnosti hrají významnou úlohu ve většině sportovních výkonů. Jejich 

projevy jsou velmi různorodé. Rozhodující úlohu hrají při překonávání krátkých vzdáleností 

cyklickým pohybem (sprinty v atletice, halové cyklistice atd.). Jsou významnou komponentou 

i u výkonů rychlostně silového typu (vrhy, hody, skoky v atletice, krasobruslení, sportovní 

gymnastika atd.). Velmi významnou úlohu hrají rychlostní schopnosti ve výkonech, v nichž 

sportovec musí reagovat na měnící se vnější podmínky, a to jak projevy psychickými, tak 

i pohybem (box, zápas, šerm, judo, kolová, tenis atd.)"G 

Faktory ovlivňující rychlost jsou tyto: 

a) vrozená funkční rychlost, jejímž základem je rychlost přenosu nervových vzruchů 

b) rozvoj síly příslušných svalových skupin 

c) koordinace pohybu 

d) rychlost myšlení 

e) volní úsilí - vůle 

Rozvoj rychlostních schopností úzce souvisí s procesy podráždění v centrální nervové 

soustavě. Nácvik provádíme například sprintem na 50m. Po nácviku nastává fáze zotavení, 

která trvá 8-10 minut. V zotavovací fázi nepřestáváme zaměstnávat svaly, které se podílely 

na rychlostním výkonu menší intenzitou, aby se udržela dráždivost centrálního nervového 

systému. Po fázi zotavení můžeme v nácviku pokračovat. V případě zkrácení délky zotavení 

bychom začali nacvičovat rychlostní vytrvalost. 

»Z hlediska rozvoje rychlosti u mládeže má neobyčejný význam herní cvičení, podobně jako 

soutěže, neboť tím je zachována potřebná emocionalita cvičení, dráždivost centrálního 

nervového systému a příslušných pohybových center. 

° Choutka, M. cit.d. s. 129. 
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Celkově to znamená, že rychlostní cvičení má být skutečně prováděno v maximální rychlosti, 

přičemž opakování vede k únavě a snižování rychlosti."H 

4.4 Obratnostní schopnosti a jejich rozvoj 

„Obratností se obvykle označuje schopnost lehce a účelně koordinovat vlastní pohyby 

a přizpůsobovat je konkrétním podmínkám řešeného úkolu. 

Obratnost je významnou komponentou všech sportovních výkonů. Je výsledkem 

vrozených i získaných koordinačních schopností a projevuje se jednak rychlostí osvojovaných 

složitých struktur, jednak kvalitou jejich provedení."1 

Obratnost hodnotíme dle: 

a) koordinační složitosti řešení pohybového úkolu 

b) přesností jejího provedení 

c) dobou potřebnou k realizaci 

S rozvíjením obratnosti je nutné začít již v mladším věku. Optimální věk je v mladším 

školním věku dětí, kdy mají ideální biologické předpoklady a již při nevelkém zatížení 

dochází k velkým výsledkům. Zásadou je dát dítěti co nejširší spektrum pohybových 

možností, které se blíží nácviku různých sportů složitých na koordinaci, v dynamických 

nestereotypních situacích, častěji v nových podmínkách. 

„Rozvoj obratnosti nejintenzivněji probíhá v období do 12-13 let, kdy jsou 

dosahovány výkony téměř na úrovni dospělých. Je třeba užívat značného množství 

rozmanitých pohybových prostředků, pohybových dovedností, které je třeba vytvářet 

dynamicky, i když nejsložitější pohybové struktury nacvičovat nelze, neboť je nutno 

Přihlédnout i k postupnému psychickému vývoji individuálně odlišnému, včetně 

niorfologických a fyziologických předpokladů.""1 

" Sýkora, F. cit.d. s. 75. 

Choutka, M. cit.d. s. 133. 

Sýkora, F. cit.d. s. 76. 
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4.5 Pohyblivost a její rozvoj 

„Pohyblivost je pohybová schopnost, týkající se rozsahu lidských pohybů. Jde 

o pohyblivost celkovou, tedy o pohyblivost, v níž rozsah pohybových možností v jednotlivých 

kloubech (kloubní pohyblivost) je pouze jednou z jejich součástí. Pohyblivost jako pohybová 

schopnost je podmíněna řadou dílčích předpokladů, jako např. anatomickou stavbou kloubů, 

kvalitou vazů, pružností svalstva (elasticita), ohebností, schopností svalové relaxace apod."K 

Pohyblivost můžeme dělit na: 

a) statickou 

b) dynamickou 

a) statická pohyblivost 

Určuje ji krajní poloha těla, ve které je cvičenec schopen setrvat delší čas. Zde možné 

rozdělit statickou pohyblivost na aktivní a pasivní. Aktivní pohyblivost určujeme u cvičence, 

který dosáhl krajní polohy vlastním úsilím bez dopomoci, zatímco pasivní pohyblivost je 

docílena za pomoci jiného cvičence přidržením v krajní poloze, nebo zatížení cvičence tak, 

aby dosáhl krajní polohy. Pasivní statická pohyblivost je vždy většího rozsahu. 

b) dynamická pohyblivost 

Určuje ji krajní poloha, kterou dosáhne cvičenec jen na krátký čas hmitem nebo 

kmihem. Dynamická pohyblivost určuje maximální rozsah pohybu cvičence. 

„Nedostatečná pohyblivost, specifická pro každý sportovní výkon, může vést k řadě 

obtíž (omezuje se rozvoj ostatních pohybových možností, nemožnost provedení žádoucí 

kvality pohybu, zvýšená možnost zranění atd.). Má-li však sportovec určitou „zásobu" 

Pohyblivosti, může provést pohyb rychleji, snadněji, kvalitně."L „Je nepřímou součástí 

K Choutka, M. cit.d. s. 134. 

Choutka, M. cit.d. s. 134. 
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kondice a umožňuje lépe využít ostatní pohybové schopnosti. V atletice se týká např. vrhačů 

(pohyblivost ramenního kloubu), překážkářů (rozsah pohybu v kyčelním kloubu). 
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5, TĚLESNÁ ZDATNOST A VÝKONNOST 

5.1 Tělesná zdatnost 

Tělesnou zdatnost lze definovat jako souhrn předpokladů pro optimální reakci 

na náročnou pohybovou činnost a vlivy zevního prostředí. Tělesná zdatnost je závislá na 

mnoha vnitřních i vnějších faktorech. „Za její základní faktor se považuje funkční úroveň 

organismu, zvláště nervosvalového, oběhového a dýchacího systému. Hlavním kritériem 

tělesné zdatnosti je tedy účinnost a hospodárnost práce organismu. Ekonomie a adaptabilita 

organismu se zjišťuje různými funkčnímu zkouškami a různými motorickými testy, z jejichž 

výsledku se usuzuje na úroveň pohybových schopností. Z množství funkčních zkoušek zdá se 

být poměrně nejužitečnější sledování průběhu tepové frekvence po přibližně stejném zatížení. 

Její interpretace je však nesnadná a ne zcela jednotná. 

Pro pedagogickou praxi přichází v úvahu jako nepřímý ukazatel zdatnosti organismu 

výkonnost v technicky jednoduchých pohybových činnostech, z níž můžeme usuzovat 

na úroveň pohybových schopností jedince, např. výbušné síly, dynamické síly, statické síly, 

rychlosti, vytrvalosti, pohyblivosti atd."M 

5.2 Tělesný výkon 

Tělesným výkonem rozumíme jednak proces, jednak výsledek pohybové činnosti. 

V tělesné výchově či sportu používáme také označení tělovýchovný, tělocvičný anebo 

sportovní výkon. Užší vymezení je výkon běžecký, skokanský, plavecký apod. Poněvadž 

většina pohybových činností člověka plní určitý pohybový úkol, považujeme výkon za míru 

realizace (splnění) daného úkolu.N 

Výkon se vyjadřuje pomocí odvozených veličin přímo se vážících k dané sportovní 

činnosti tak, aby bylo možné tento výkon posuzovat. Proto se v moha sportech liší způsob 

měření. V některých měříme čas, za který byla překonána vzdálenost - závodní trať, v jiných 

počet vstřelených gólů, způsob provedení daného cviku, množství provedených cviků. 

Pávek, F. Hodnoceni výkonností ve školní tělesné výchově, s. 6-7. 

Čelikovský a kol. Antropomotorika pro studující tělesnou výchovu, s. 61. 
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Z příkladů je zřejmé, že výkon musí být posuzován z mnoha hledisek příslušejících každému 

danému odvětví. Proto se k posouzení výkonu používá mnoho statistických metod, které 

umožňují posoudit, do jaké míry se výkon přibližuje průměrným, maximálním či minimálním 

hodnotám. Předchozí odstavec naznačuje o složitost posouzení výkonů v mnoha sportovních 

odvětvích. 

V našem výzkumu, který se zabývá měřením pohybových subschopností, je tato situace 

výrazně zjednodušená jednoznačností měřených hodnot. Protože výsledky jsou měřeny 

výhradně v metrech, sekundách a minutách nevstupuje do hry faktor subjektivního hodnocení. 

To samozřejmě ještě nezajišťuje kritéria pro posouzení kvality dosaženého výkonu; 

předmětem tohoto posuzování jsou však hodnoty získané v objektivním a relevantním měření. 

5.3 Tělesná výkonnost 

„Pojem výkonnost je již výsledkem jistého zobecnění. Výkonnost jednotlivce můžeme 

usuzovat podle výkonů dosahovaných v dané době. Anebo opačně: výkonnost se uskutečňuje 

jednotlivými projevy - výkony. Zvláštní význam pro určení výkonnosti určité osoby má 

nejvyšší výkon, neboť určuje hranici jejích současných výkonových možností. Druhým 

nejvýznamnějším kritériem pro stanovení výkonnosti je opakování výkonu. 

Výkonnost je výsledkem specifické adaptace člověka na pohybovou zátěž a jeho 

motivace. Proto i tělocvičná a sportovní výkonnost je specifická. Jedinec přizpůsobený 

Jistému typu pohybové zátěže, např. běhu na krátkou vzdálenost, reaguje na tuto zátěž menší 

odezvou a výrazným zvýšením výkonu ve sprintu, nikoli svého výkonu specifického."0 

Čelikovský a kol. cit.d. s. 62. 
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5.4 Vztah tělesné výkonnosti k věku, pohlaví a hlavním znakům tělesného vývoje 

Závislost tělesné výkonnosti na věku, pohlaví a tělesném vývoji byla prokázána mnoha 

autory, kteří se touto problematikou zabývali. Celkově je však nemožné jednoznačně určit, 

který z faktorů se díky jejich množství do výkonnosti promítne nejvíce. Je to vliv sociálního 

prostředí, rozsah a kvalita pohybových aktivit atd. 

Z tohoto důvodu budou v této kapitole zmíněny některé závěry autorů, kteří se touto 

problematikou hlouběji zabývali a podrobněji budou popsány závěry z výzkumu Františka 

Pávka publikované roku 1977.p 

„V.M.Zaciorskij (1964) zjistil, že je u hochů významný vztah mezi tělesnou váhou 

a silovými ukazateli. Podle Zaciorského se projevuje závislost tělesné zdatnosti a výkonnosti 

na tělesné výšce a váze hlavně u nesportujících hochů. Korelace relativní síly k váze (na 1 kg 

váhy) se však snižuje a je nevýznamná. Vliv antropometrických ukazatelů po pubescenci mizí 

a je po 15. roce věku nepatrný. K stejnému závěru došel vNDR W. Oehmisch (1965) 

a doporučuje pro 10 - 151eté děti výkonnostní tabulky z hlediska věku a výšky, avšak od 16 

let pouze podle věku. 

C.H.Mc Cloy a N.D. Zouny (1954) při vypracování tzv. obecného ukazatele zdatnosti 

Použili ukazatele růstových hodnot v kombinaci s věkem, a to pro hochy 11-171eté 20x věk 

- 6x tělesná výška + tělesná váha, pro starší 6x tělesná výška + váha těla. 

Fleishman neaplikoval ve svých normách tělesné výkonnosti korekce podle tělesné 

výšky a váhy. Domníval se vzhledem k různosti vztahů jednotlivých testů k růstovým 

hodnotám, že by se použitím těchto ukazatelů mohlo způsobit více chyb než užitku." 

Z četných prací našich i zahraničních, pojednajících o vztazích růstových hodnot 

k tělesné výkonnosti, je patrné, že tyto vztahy jsou velmi různorodé, zejména podle 

biorrtechanické a fyziologické charakteristiky testu, a že dosud nejsou jednotně 

mterpretovány. Vzhledem k převládajícím silovým faktorům ve vývoji tělesné výkonnosti 

Přiznává většina autorů větší valenci její úrovně na tělesnou váhu než tělesnou výšku.Q 

Pávek, F. Tělesná výkonnost 7-l9leté mládeže ČSSR. s. 14-15. 

Pávek, F. Tělesná výkonnost 7-19leté mládeže ČSSR. s. 14-15. 
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Závěry výzkumu Františka Pávka z roku 1966: 

„Vzhledem vývojové podmíněnosti tempa vzrůstu a zvyšování svalové hmoty 

a tělesné váhy mají vztahy růstových hodnot k výkonnosti v použitých testech vývojový 

charakter a je možno jim přiznat jistou orientační hodnotu při hodnocení úrovně tělesné 

výkonnosti podle individuálních předpokladů. Průběh vztahu je u hochů a dívek odlišný. 

U hochů v pubertě většinou klesá, s počínající pubertou stoupá a udržuje se i v prvních letech 

dospívání. V 17 a 18 letech se opět zpravidla snižuje. U dívek vrcholí v prepubertě, v pubertě 

se snižuje a v posledních letech dospívání se částečně zvyšuje". 

Hodnota korelačních koeficientů není vysoká. Ukazuje u hochů zpravidla jen na nízký 

až průměrný, výjimečně vysoký stupeň, u dívek na velmi nízký až průměrný stupeň těsnosti 

vztahu. Korelační koeficienty k tělesné výšce dosáhly nejvyšších hodnot u hochů 

v ukazatelích výbušné síly: v hodech, skocích a ve sprintu, u dívek je u hodu míčem 2 kg 

a ve skocích. 

V hodnotách korelačních koeficientů k tělesné váze a k váho-výškovému indexu je 

Pořadí jiné: u hochů jsou opět nejvyšší k výkonnosti v hodech a v běhu na 50m. U dívek 

převládá kladný vztah nejvíce k hodu míčem 2kg. U většiny testů převládá záporná tendence 

vztahu. 

Testování zdatnosti a výkonnosti 

Pro přesnější získání výsledků zdatnosti a výkonnosti musí být sestaveny takovým 

způsobem, aby nároky kladené na studenty byly zaměřeny hlavně na schopnosti a méně 
n a dovednosti.Výběrem správných subtestů chci zjednodušit testovou baterii tak, aby 

se omezil složitý nácvik. Tím se čas testu výrazně zkrátí a sníží se i jeho materiální náročnost. 

V následujícím textu jsou popsány testy zdatnosti běžně užívané ve světě i u nás. Především 
yšak srovnávaná testová baterie Františka Pávka. 

-21 -
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5.5.1 Testy zdatnosti 

Za celosvětově uznávané testy zdatnosti jsou považovány: 

a) Test AAPHER 

b) Test základní tělesné zdatnosti 

c) UNIFITTEST 

a) AAPHER 

Tento test je znám již od roku 1965, kdy jej sestavila Americká asociace zdraví, test 

vhodný pro mládež ve věku 10-17 let, obsahuje baterii 7 subtestů, které se v některých 

ohledech liší pro chlapce a dívky. Výsledky jsou porovnávány s procentilovými tabulkami, 

které byly vypracovány asociací. Test se skládá z těchto 7 subtestů : 

1) Shyby nadhmatem na doskoěné hrazdě - pro chlapce; cílem je maximální 

počet shybů. Výdrž ve shýbu na dosažné hrazdě s bradou nad hrazdou - pro 

dívky; měří se čas ve shýbu. 

2) Opakované sedy - lehy, ruce v týl, v sedu dotek nesouhlasným loktem; pro 

chlapce je 100% výkon 100 sedů, pro dívky 50. 

3) Člunkový běh 4x 10 yardůR s přenášením špalíčku. 

4) Skok daleký z místa odrazem snožmo. 

5) Běh na 50 yardů z vysokého startu. 

6) Hod daleký softbalovým míčem. 

7) Běh na 600 yardů. 

1 yard = 0,9144 metru 
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b) Test základní tělesné zdatnosti 

Deseti testovou baterii základní tělesných schopností vypracoval E. A. Fleishman. 

K testu byly vypracovány a vydány záznamové knížky umožňující dlouhodobé sledování 

vývoje zdatnosti. 

Test podle Fleishmana obsahuje: 

1) Test rozsahu ohebnosti - měří se krajní pohyb jednou paží v upažení vzad 

s otočením trupu. 

2) Test dynamické ohebnosti. 

3) Člunkový běh 5x20 yardů. 

4) Hod softbalovým míčem. 

5) Síla stisku ruky - měří se dynamometrem. 

6) Opakované shyby podhmatem. 

7) Opakované přednožení v lehu na zádech se zdvihem končetin tak vysoko, 

aby svíraly s podložkou 90 stupňů - měří se počet opakování za 30 sekund. 

8) Předskoky drženého lanka o délce 60 cm, tak, že je drženo cvičencem 

předpažmo poníž a cvičenec se snaží přeskočit skrčmo. Z pěti pokusů 

se hodnotí počet správně provedených. 

9) Test rovnováhy s výdrží na kladince široké 2 cm. Testovaný má zavřené 

oči a ruce v bok, cílem je vydržet na kladince co nejdéle bez otevření očí 

a s výdrží rukou v bok. 

10) Běh na 600 yardů. 

Při neplnění některého ze subtestů z určitých důvodů jsou k dispozici čtyři alternativní 

subtesty: 

• skok daleký z místa odrazem snožmo 

• běh na 50 yardů 

• slalomový běh s obíháním met 

• výdrž v mírném záklonu v sedu. 
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Profesor Čelikovský kritizuje Fleishmana : „Podle našeho názoru nelze však tento test 

přijímat bez oprav a přizpůsobení. Za nedostatky považujeme zařazení shybů také u dívek, 

protože 80 procent amerických dívek neudělá ani jeden shýb. Přes jednotlivé výhrady je však 

možné některé položky uvedeného testu částečně převzít."s 

Zařazováním subtestů, které nezvládne více jak 30 procent respondentů nemá žádný smysl 

a proto nezbývá než s Čelikovským a jeho kolektivem souhlasit. 

c) UNIFITTEST 

Baterie čtyř subtestů umožňuje diagnostikovat tři základní motorické schopnosti, 

komponenty nebo dimenze tělesné zdatnosti: 

1) explozivně - silovou schopnost 

2) aerobní vytrvalostní schopnost 

3) lokomoční vytrvalostní schopnost 

Test je dimenzován na široké věkové rozmezí, od 6 do 60 let. Test je plně 

standardizován. Čtvrtý subtest systému postihuje další dimenzi, která je odlišná podle věku 

probanda. Má tedy podobu čtyřčlené testové baterie, doplněné o tri somatické ukazatele : 

1) věk 

2) váha 

3) výška 

Test obsahuje: 

1) Skok daleký z místa 

2) Leh sed (60 sekund) 

3) Vytrvalostní běh: 

a) Běh po dobu 12 minut 

b) Vytrvalostní člunkový běh (Leger) 

4) Podle věku a) Člunkový běh 4 x 10 m 

b)Shyby 

^l ikovský a kol. cit.d. s. 224. 

- 2 4 -



Teoretická část 

5.5.2 Testy výkonnosti 

Jako příklad testů výkonnosti bude uveden „Test obecné tělesné výkonnosti 

československé mládeže", kterým bylo v roce 1966 otestováno přes 63 tisíc studentů ve věku 

7-19 let. Tento test obsahuje subtesty zaměřené na obecnou tělesnou výkonnost a subtesty 

na specifickou tělesnou výkonnost. 

Skupina subtestů obecné tělesné výkonnosti: 

1) Běh na 50 metrů z vysokého startu, tretry nejsou povoleny. 

2) Skok daleký z místa snožmo. 

3) Hod 2kg míčem na dálku, obouruč, ze stoje rozkročného, horním obloukem. 

4) Předklony a vzpřimy, v mírné stoji rozkročném, zády ke zdi, v předklonu dotyk prsty 

obou rukou na značku umístěnou mezi špičkami, ve vzpřimu otočení vzad, dotyk prsty 

obou rukou značky ve výšce ramen - 1 cvik. Cvičenec střídá levou a pravou stranu, 

počítá se počet provedených cviků za 20 s. 

5) Vytrvalostní běh: 300m hoši 10-13 let a dívky 10-151et; 500m hoši 14-15 let a dívky 

od 16 let; starší hoši lOOOm. 
6) Shyby nadhmatem (od 12 let). 

Skupina subtestů specifické tělesné výkonnosti: 

Skok daleký z rozběhu. 

Skok vysoký z rozběhu. 

Běh na 60 metrů: hoši 12-15 let a dívky od 12 let, lOOm hoši od 16 let, z nízkého startu, tretry 

Jsou povoleny. 
Hod kriketovým míčkem 150g: od 6-13 let; starší granátem 350g. 

šplh 3m: od 13 do 15 let na tyči s přírazem, od 14 let na laně, hoši od 15 let bez přírazu 

„Zvolený testovaný soubor, převážně z učiva atletiky, neznamená podceňování ostatního 
uěiva osnov. Byly vybrány subtesty postihující hlavní pohybové schopnosti (sílu, rychlost, 

t r v a l o s t a pohyblivost), i když ne úplně, subtesty s vysokou platností (validitou), 
sPolehlivostí a objektivitou i při hromadném měření a testy hlavních cvičení z osnov tělesné 
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výchovy, testy nenáročné na čas a materiální zařízení, proveditelné v přirozených podmínkách 

na všech vybraných školách."7 

Pávek, F. Hodnocení výkonnosti ve školní tělesné výchově, s. 12. 
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6. UČEBNÍ OSNOVY TV STŘEDNÍCH ŠKOL 

Charakteristika a cíle předmětu 

Tělesná výchova je nezastupitelnou složkou výchovy. Jejím hlavním cílem je přispívat 

k všestrannému a harmonickému rozvoji studentů střední školy upevňováním zdraví, 

rozvojem pohybových schopností, prohlubováním pohybových dovedností a vědomostí, 

tvořících součást tělesné kultury a formováním pozitivních vlastností osobnosti. 

Při realizaci všeobecného cíle tělesné výchovy jako složky výchovy má základní úkol 

vyučovací předmět tělesná výchova. 

Významnou úlohu plní i cvičení před vyučováním, cvičení o přestávkách, domácí 

pohybové úkoly a zájmová tělesná výchova a sport na škole: nepovinný předmět zájmová 

tělesná výchova, tělovýchovné zájmové kroužky a další její formy. 

Ze všeobecného cíle tělesné výchovy vyplývají, vzhledem k počtu hodin vymezených 

učebním plánem, k podmínkám vyučování a ke zvláštnostem studentů adolescentního věku, 

konkrétní dílčí cíle. 

Celá tato práce byla zpracována podle cílů a dílčích cílů osnov, které jsou uvedeny 

v přílohách. 
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7, Běh jako hlavní součást atletických disciplín 

V lehké atletice je běh uplatňován nejen v samotných běžeckých disciplínách, jako 

jsou sprinty, střední a dlouhé tratě, aleje i nedílnou součástí dalších disciplín - překážkových 

běhů, skoku do dálky, troj skoku , skoku o tyči a hodu oštěpem. Žádnou z těchto disciplín není 

možné provést v dostatečné kvalitě bez správného zvládnutí techniky běhu. 

Rychlost běhu je dána délkou a frekvencí kroku. Každý běžec si musí postupně 

vypracovat optimální poměr mezi oběma proměnnými. Větší možnosti jsou ve zvyšování 

frekvence než délky kroku. Důležité je svalové uvolnění a využití setrvačných sil. Při 

uvolněném běhu dochází k charakteristickému uvolnění bérce před svislici spuštěnou z kolene 

a k vykývnutí bérce vzhůru nad horizontálu vedenou kolenem. Došlap chodidla je měkký. Je 

prováděn buď na přední část chodidla (při sprintech), na celé chodidlo nebo i mírně přes patu 

(při dlouhých bězích). Paže jsou ohnuty v loktech, aby představovaly krátké kyvadlo. Ruce 

jsou mírně ohnuty, nikoli sevřeny v pěst, čelist je uvolněná, zuby nejsou zaťaty. 

Rozsah pohybu je značně závislý na rychlosti běhu. Krátké sprinty vzhledem k rychlé 

frekvenci kroku neumožňují plný rozsah pohybu. Největšího rozsahu dosahují běžci na tratích 

400 - 800 metrů. Pro dlouhé tratě je plný rozsah pohybu neekonomický. 

Všechny závodní běhy vyžadují rychlost a vytrvalost v určitém optimálním 

vzájemném poměru. Na krátkých tratích je rozhodující rychlost, na dlouhých tratích 

vytrvalost. Aby běžec dokázal proběhnout v určitém čase určitou vzdálenost, musí dosáhnout 

určité úrovně rozvoje speciální vytrvalosti. Nejnáročnější je rozvoj speciální vytrvalosti 

středních tratích, na kterých je energetické krytí výkonu zajišťováno smíšeným anaerobně-

aerobními metabolickými procesy. Při krátkých tratích je pohybová energie kryta anaerobními 

Mechanismy a dochází při nich k charakteristickému kyslíkovému dluhu. Na dlouhých tratích 

Je Pohybová energie kryta aerobními procesy a běžec běží v setrvalém rovnovážném vztahu. 
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8. FORMULACE HYPOTÉZ 

Hl: Předpokládáme, že rozdíly ve výkonnosti chlapců jednotlivých pražských 

středních škol nebudou v jednotlivých subtestech statisticky významné. 

H2: Předpokládáme, že rozdíly ve výkonnosti dívek jednotlivých pražských středních 

škol nebudou v jednotlivých subtestech statisticky významné. 

H3: Předpokládáme, že rozdíly ve váhovovýškovém indexu studentů středních škol 

budou statisticky významné s porovnáním s měřením v roce 1966. 

H4: Předpokládáme, že výkonnost studentů středních škol testovaných v roce 2005 

bude nižší v porovnání s měřením v roce 1966. 
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9. POUŽITÉ METODY A POSTUP PRÁCE 

Metodou zde rozumíme prostředky výzkumu a způsoby jejich použití, volbu 

adekvátních motorických subtestů, adekvátní výběr škol a počtu testovaných studentů, volbu 

nejúčelnější organizace a způsobu měření a nejspolehlivějších metod výzkumného materiálu. 

V teoretické části diplomové práce je použito metody studia odborné, naučné 

a časopisecké literatury. 

Ve výzkumné části diplomové práce pak použijeme metody měření výkonnosti 

vybraných subtestů (běh na 50 m, skok daleký z místa, hod těžkým míčem 2 kg a Leger běh) 

sestavených do testové baterie. 

Při vyhodnocování údajů získaných měřením použijeme statistických metod: 

aritmetického průměru, směrodatné odchylky, rozptylu a mediánu, dále pak rozboru 

a porovnání výsledků. 

Pro porovnání materiálního vybavení škol využijeme informací vyučujících tělesnou 

výchovu a vlastního soupisu vybavení škol. 

Postup práce: 

1) Stanovíme obsah testové baterie. 

2) V hodinách tělesné výchovy proběhne měření studentů v motorických subtestech 

(provedeno ve dnech 12.9.-7.10.2005). 
3 ) Vyhodnotíme naměřené hodnoty pomocí aritmetického průměru, směrodatné 

odchylky, rozptylu a mediánu. 

4) Porovnáme výkonnosti studentů. 
5) Provedeme rozbor dosažených výsledků. 
6 ) Provedeme porovnání a rozbor našich výsledků a výsledků měření z roku 1966. 
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9.1 Rozbor použitých statistických metod 

V této kapitole budou podrobně rozebrány použité statistické metody. 

Modus, medián a aritmetický průměr 

„Míry polohy jsou souhrnnou zevšeobecňující charakteristikou zkoumaného 

kvantitativního znaku, které zastupují jednotlivé hodnoty uvažovaného statistického souboru 

a ukazují na jeho úroveň. Nejjednodušší takovou mírou je hodnota, která se ve skupinovém 

rozložení četností vyskytuje nejčastěji. Nazývá se modus. Další mírou je medián, definovaný 

jako prostřední člen variační řady. U sudého počtu hodnot se rovná průměr dvou prostředních 

hodnot, u lichého počtu je jím jednoznačně prostřední hodnota. Užívá se především 

u asymetricky rozložených souborů, neboť není ovlivňován extrémními hodnotami jako 

průměr. Nejčastěji používanou mírou polohy je prostý aritmetický průměr. Je dán součtem 

všech měřených hodnou dělených jejich počtem."u 

Použitý vzorec pro výpočet aritmetického průměru: 

Směrodatná odchylka vyjadřuje, jak se hodnoty liší od průměrné hodnoty a je dána vztahem, 

1 

kterého bylo použito pro výpočty: 

u 
KOVÁŘ, R , . BLAHUŠ, P. Aplikace vybraných statistických metod v antropomotorice. s. 19. 
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Použitý vzorec pro výpočet rozptylu: 

n 
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Výzkumná část 

10. CHARAKTERISTIKA TESTOVANÝCH SOUBORŮ 

Testované střední školy byly pro tento výzkum pečlivě vybrány. Jednalo se především 

o to, aby byly zastoupeny všechny studijní programy (střední škola technického zaměření, 

gymnázium, obchodní akademie). Tato podmínka podstatně zvyšuje pravděpodobnost toho, 

že testovaní studenti obsáhnou co největší spektrum rozmanitosti. Jedním z hlavních faktorů 

pro výběr testovaných středních škol byla předpokládaná omezená vybavenost pro tělesnou 

výchovu, v našem případě pro testování pohybových subschopností. 

10.1 Obchodní akademie Kollárova 

Střední škola, která se nachází ve středu městské části Karlín má dlouholetou tradicí. 

Byla založena roku 1874. Původní název byl české reálné gymnázium. 

Po listopadu 1989 byl středním ekonomickým školám vrácen jejich původní název 

"obchodní akademie". 

Výuka byla obohacena o finanční strategii, marketing, ekonomická cvičení, 

aplikovanou ekonomii a ekonomiku soukromého podnikání. Studenti jsou již na škole vtaženi 

do praxe a získávají neocenitelné zkušenosti. Zásluhou nadace Junior Achievement firmy 

Baťa a sponzorského přispění řady firem se od roku 1993 stala hlavním pilířem odborných 

Předmětů aplikovaná ekonomie, v jejímž rámci studenti sami zakládají ve třetím ročníku 

Mastní studentské firmy. 

Mladí podnikatelé již založili cestovní kancelář, sázkovou kancelář, soukromou 

«»hlasovou společnost, několik firem podnikalo s občerstvením, v současné době úspěšně 

^ngují i dva studentské kluby. 
Škola udržuje aktivní spolupráci a kontakty se zahraničními obchodními školami. 

roku 1996 začala výuka i na vyšší odborné škole. 

Škola je pro výuku tělesné výchovy zařízena velmi kvalitně. Prostoiy školy jsou nově 

kons t ruovány po povodních v roce 2002. Studentům je k dispozici tělocvična, která 

* * o n ^ e n é prostory, díky historickému původu školy. Zde se studenti vyučují hlavně 
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sportovním hrám, atletickým a gymnastickým disciplínám (skok vysoký, přeskoky).Dalším 

prostorem pro výuku je malý gymnastický sál používaný pro výuku squashe, gymnastiky 

a především moderních sportovních disciplín (aerobik, balantes, cvičení smíči overball 

a fitball). Škola díky velké iniciativě některých profesorů získala finanční prostředky pro 

zřízení kvalitní posilovny v prostoru bývalé školní kotelny. Její vybavení se skládá 

z profesionálních strojů, které byli dovezeny až ze Švýcarska. Poslední místem je 

vnitroblokový prostor s dvěma kurty (tenisový a volejbalový). Obchodní akademie se zapojila 

do výběrového řízení na grant z fondů evropské unie, který dává možnost výstavby nového 

umělého povrchu. V projetu je zařazena i horolezecká stěna. 

V roce 2005 na škole studovalo 499 dětí. Testu se zúčastnilo 154 studentů z toho 119 

dívek a 35 chlapců. 

10.2 Gymnázium Jižní Město 

Gymnázium Jižní Město vzniklo po roce 1989, kdy konečně bylo možné založit 

i soukromé školy, v nichž by se daly zrealizovat mnohé reformní myšlenky. 

Gymnázium získalo prostory budovy bývalé mateřské školky v Tererově ulici. První 

školní rok začal 1.9.1992. V létě 1996 proběhla rozsáhlá rekonstrukce. Budova získala lepší 

Prostory pro středoškolskou výuku. Vznikla také dvě atria, chemické a botanické. 

Škola má právo vydávat svým absolventům mezinárodní certifikáty dokladující úroveň 

vzdělávací instituce. Škola nabízí rozšířenou výuku jazyků. Student si vybírá až 3 jazyky 

z nabídky: angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, japonština. 

Škola disponuje speciálně vybavenými prostorami (fotokomora, hudební zkušebna, TV 
studio, keramická dílna s hrnčířským kruhem a pecí, tropickým skleníkem s exotickými 

zvířaty). Výrazně podporuje studium nadaných, ale handicapovaných dětí, ať se jedná 
0 dysfunkční poruchy učení nebo tělesné postižení. Tělesně postižení studenti studují na škole 

zdarma. Pro studenty s dysfunkčními poruchami škola zařazuje speciální hodiny českého 

J^yka, aby se naučili svůj handicap překonávat, a platí pro ně individuální režim i v ostatních 

Předmětech. 
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Sportovní vybavení školy v hlavní budově není a proto musí využívat prostor přilehlých 

základních škol. Druhá budova je vybavena tělocvičnou s běžnou výbavou z dob založení 

školy. 

Ve školním roce 2005/2006, v době měření, navštěvovalo školu 392 studentů. Testu se 

zúčastnilo celkem 79 studentů, z toho 55 dívek a 24 chlapců 

10.3 Střední průmyslová škola Panská 

Střední průmyslová škola sdělovací techniky v Praze 1 je státní školou vychovávající 

absolventy, kteří se uplatňují ve všech oblastech zpracování a přenosu informací, a to již 

od roku 1952. Během své existence škola několikrát měnila svůj studijní program i název. Do 

roku 1982 existovala pod názvem Střední průmyslová škola spojové techniky a od tohoto 

roku, po sloučení se Střední průmyslovou školou filmovou v Čimelicích, nese název Střední 

průmyslová škola sdělovací techniky. 

V roce 1994 přibyl ke stávajícím studijním oborům nový obor - Technické lyceum. 

V současnosti je to státní škola, která poskytuje střední vzdělání ve čtyřech studijních 

oborech: 

Obrazová a zvuková technika 

- perspektivní obor, absolventi nacházejí široké uplatnění na trhu práce 

digitální telekomunikační technika 

- obě zaměření navazují na tradici SPŠ filmové 

Technické lyceum 
- moderní studijní obor, p o s k y t u j í c í jedinečnou průpravu pro další vysokoškolské studium 

Ve čtyřech moderních učebnách se studenti naučí základům programování a užívání 

softwarového vybavení. Zájemci mají přístup na Internet i v době mimo výuku. Výuka je 

Ujišťována v odborných učebnách fyziky, chemie, grafické komunikace, mikroprocesorové 
t echniky, telekomunikační techniky, elektrotechnických laboratořích, zvukovém studiu 

a V e školním televizním studiu. 
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Střední průmyslová škola sdělovací techniky je umístěna ve dvou objektech. Hlavní 

budova s odbornými učebnami, laboratořemi, dílnami, televizním studiem, zvukovým 

studiem, s tělocvičnou a s dobře vybavenou posilovnou se nachází v Panské ulici č. 3. V této 

historicky cenné budově sídlí škola již mnoho desítek let. V první polovině tohoto století zde 

měl své působiště Amerlingův učitelský ústav. Druhá budova s učebnami přírodovědných 

a základních odborných předmětů je v Malé Štupartské 8 na Starém Městě. I tato budova 

od svého vzniku roku 1841 prošla mnoha proměnami. Ani zde nyní nechybí učebna 

výpočetní techniky a elektrotechnická laboratoř. Za zmínku určitě stojí nově vybavená 

laboratoř chemie a výpočetní techniky. Výuka prvních a druhých ročníků se odehrává 

převážně v Malé Štupartské, kde mají k dispozici jak základní, tak i odborné prostředky 

a učebny pro svoji výuku. Menší část výuky probíhá i v budově v Panské ulici. 

Co se týče sportovního vybavení, škola nabízí studentům v budově v Panské ulici 

velmi kvalitní zázemí. Prvním prostorem pro výuku tělesné výchovy je velká tělocvična, která 

je díky historickému původu budovy zrekonstruována z koňských stájí. Druhou prostorou 

Je kvalitně zařízená posilovna, která slouží studentům nejen během výuky, ale také i po jejím 

skončením. Posilovnu škola provozuje i jako samostatné zařízení, které je přístupné 

veřejnosti. Poslední částí pro výuku je vnitroblokový prostor, kde se nachází nově 

zrekonstruované hřiště nabízející plochu volejbalového kurtu s umělým povrchem (tartan) 
a plochu na malý fotbal, popřípadě na házenou s umělým trávníkem. 

Ve školním roce 2005/2006, v době měření, navštěvovalo školu 650 studentů, 

rozdělených do 4 ročníků, podle věku. Našeho testu se zúčastnilo celkem 126 studentů 
2 toho 76 dívek a 50 chlapců. 

-36 -



Výzkumná část 

11, POPIS TESTOVÉ BATERIE 

Při výběru testové baterie byl kladen hlavní důraz na objektivitu subtestů, účelnost 

a podmínky výzkumu. Druh a počet subtestů vycházel z učebních osnov tak, aby zaručoval 

relativní maximum potřebných informací o úrovni výkonnosti studentů v jednotlivých 

subtestech. Baterie testů byla sestavena z běhu na 50 metrů, skoku dalekého z místa, hodu 

těžkým míčem (2 kg) a Leger běhu, který je modifikací vytrvalostního běhu. Měřené subtesty 

splňují požadavky na testy základní tělesné výkonnosti, opírají se o činnosti známé 

studentům, ke kterým není třeba složitějšího motorického učení. Testovou baterii je možné 

provést v časové rozsahu dvou vyučovacích jednotek. Test je sestaven tak, že neklade vysoké 

nároky na materiální zabezpečení. 

11.1 Charakteristika subtestů 

Běh na 50 metrů 

Tento hladký sprint je testem reakční rychlosti, běžecké rychlosti a dynamické síly 

dolních končetin. 

Provedení: Žáci se na pokyn startéra řadí po dvojicích do postavení polovysokého startu 
n a startovní čáru. Na akustický signál startéra vybíhají a snaží se v co nejkratším čase 

Překonat vzdálenost 50 metrů. Použití treter není dovoleno. 

Záznam: Čas měříme na digitálních stopkách a zaznamenáváme s přesností 0,1 sekund. 
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Skok daleký z místa snožmo 

Test dynamické síly explozivní, která se projevuje v acyklických pohybových aktech 

výbušného charakteru (odraz) 

Provedení: Každý student má jeden pokus na rozskákání. Poté má každý dva pokusy, odrazem 

snožmo z odrazové značky. Přešlap se považuje za neplatný pokus. 

Záznam: Zaznamenává se nejdelší ze dvou skoků s přesností na 1 cm. 

Hod těžkým míčem (2kg) 

Hod těžkým míčem je testem explozivní síly horních končetin i trupu a koordinace 

pohybu těla. 

Provedení: Ze stoje rozkročného čelného se studenti snaží dohodit obouruč horním obloukem 

co nejdále. Při provádění pokusu nesmí přešlápnout odhodovou čáru. Každý ze studentů 

má dva pokusy. 

Záznam: Zaznamenává se lepší ze dvou hodů s přesností na 5 cm. 

Leger Běh (člunkový běh na dvacet metrů) 

Test byl zařazen jako ukazatel zdatnosti kardiovaskulárního systému - lokomoční 

vytrvalosti. 

dovedení- Studenti se na dvacetimetrovém úseku snaží uběhnout člunkovým způsobem 
2 a doprovodu audio nahrávky (vysvětlení testu, organizace,výběhové signály) co nejdelší 

vzdálenost, start je hromadný z polovysokého startu ve skupině do 12 osob. 
# 

Záznam: Zaznamenává se dosažený počet přeběhů. 
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12. ORGANIZACE A PODMÍNKY VÝZKUMU 

Tento výzkum mohl být uskutečněn jedině díky široké spolupráci se zmiňovanými 

středními školami. Bylo nutné kontaktovat školy a zajistit, aby učitelé tělesné výchovy 

aktivně spolupracovali při organizaci resp. měření. Všichni učitelé byli instruováni o metodice 

zápisu, způsobu měření a přípustném materiálním vybavení. 

Výzkumu se nezúčastnili studenti tělesně oslabení, žáci jiné národnosti než české 

a žáci kteří, svým věkem nepřísluší do dané třídy, například repetenti. 

Bylo nutné, aby byla dodržena časová jednota měření jednoho měsíce. Z tohoto 

důvodu musela některá měření proběhnout v hodinách tělesné výchovy bez mé přítomnosti. 

Ta byla způsobena souběhem měření na ostatních středních školách. 

Studenti měli zájem a snažili se o nejlepší výkon.V případě Obchodní akademie byly 

nejlepší výsledky prezentovány v prostorách školy. 

Učitelé a ředitelé přivítali měření velmi kladně, zajímali se o výsledky svých studentů 
1 o srovnání se školou v regionu. Učitelé konstatovali, že se zvýšil zájem studentů 
0 výkonnost, a že získali kvalitní hodnoty pro klasifikaci a jednotný přehled výkonnosti 

studentů. 
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13. VÝSLEDKY 

V této kapitole jsou v tabulkách zaznamenány výsledky jednotlivých subtestů. 

Do tabulek jsou výsledky děleny podle škol a příslušných ročníků. U každého subtestu je 

(shora dolů) zaznamenán vždy počet probandů, aritmetický průměr, směrodatná odchylka, 

rozptyl, medián, modus. v U srovnání vytrvalých běhů jsou přidány hodnoty z-bodů 

a T - b o d ů 

13.1 Porovnání chlapců prvních ročníků 

Tab. 1. Běh na 50 m Tab. 2. Skok daleký z místa 

PANSKA OA 

n 19 2 

X 7,46 8,00 

s 0,55 0,14 

s 2 0,34 0,02 

m 7,38 8,00 

M 7,55 #N/A 

PANSKA OA 

N 19 2 

X 210,47 182,50 

s 23,24 3,54 

s2 590,93 12,50 

m 213,00 182,50 

M 201 #N/A 

Tab. 3. Hod těžkým míčem 

PANSKA OA 

n 19 2 

X 8,88 9,23 

s 1,27 2,93 

1,67 8,61 

m 8,96 9,23 

M 9,1 #N/A 

Tab. 4. Leger běh 

PANSKA OA 

n 19 2 

X 73,85 41,50 

s 22,13 2,12 

s2 490,88 4,50 

m 70,50 41,50 

M 56 #N/A 

Při porovnání chlapců prvních ročníků dosáhla SPŠST Panská lepších výsledků v běhu 

na 50 m Tab.l. o 54 setin. Ve skoku dalekém Tab.2. o 28 cm. Rozdíl v hodu těžkým 

míčem Tab.3. je 25 cm a v Tab.4. Leger běhu přibližně o 32 přeběhů. 

P r o lepší orientaci seznam zkratek, s. 66. této práce 
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13.8 Porovnání dívek č tvr tých ročníků 

Tab. 5. Běh 50 m Tab. 6. Skok daleký z místa 

PANSKÁ GJM OA PANSKÁ GJM OA 

n 35 25 28 n 35 25 28 

X 8,56 8,82 9,30 X 170,45 156,88 168,04 

s 0,47 0,76 0,90 s 18,25 19,33 22,08 

s2 0,22 0,58 0,80 s2 343,28 373,78 487,73 

m 8,63 8,5 9,1 m 169 159 172 

M 8,7 8,3 8,9 M 184 160 180 

Tab. 7. Hod těžkým míčem Tab. 8. Leger běh 

PANSKÁ GJM OA PANSKÁ GJM OA 

n 35 25 28 n 35 25 28 

x 6,46 5,78 6,04 X 37,12 28,64 35,36 

s 1,13 0,82 1,22 s 8,61 11,81 16,36 

í s2 1,29 0,67 1,49 s2 78,50 139,41 267,65 

m 6,33 5,9 5,85 m 37,50 24 32 

M 6,13 7,0 5,55 M 37 20 26 

Při porovnání dívek prvních ročníků dosáhla SPŠST Panská lepších výsledků než ostatní 

školy ve všech subtestech. V běhu na 50 m Tab.5. o 26 setin před Gymnáziem Jižní Město. 

Ve skoku dalekém Tab.6. o necelé 2 cm před Obchodní akademií Kollárova. Rozdíl 
v hodu těžkým míčem mezi SPŠST Panská a Obchodní akademií Kollárova Tab.7. činil 44 
cm a v Tab.8. Leger běhu přibližně o necelé 2 přeběhy. 
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13.7 Porovnání chlapců č t v r t ý c h ročníků 

Tab. 9. Běh 50 m Tab. 10. Skok daleký z místa 

PANSKÁ GJM OA PANSKÁ GJM OA 

n 11 15 14 n 11 15 14 

X 7,33 7,83 7,65 X 218,80 209,08 205 

s 0,40 0,58 0,42 s 17,74 17,53 22,75 

s2 0,16 0,34 0,18 s2 314,84 307,17 517,50 

m 7,15 7,6 7,5 m 220 215,5 215 

M 7,1 8,5 7,8 M 222 215 215 

Tab. 11. Hod těžkým míčem Tab. 12. Leger běh 

PANSKÁ GJM OA PANSKA GJM OA 

n 11 15 14 n 11 15 14 

X 9,29 9,03 8,05 X 73,81 60,33 56,21 

s 1,47 1,52 3,18 s 20,36 18,58 21,80 

s2 
2,17 2,32 10,14 s2 414,56 345,24 475,10 

m 9,5 8,90 8,39 m 74 59 49,5 

M 9,5 #N/A #N/A M #N/A #N/A 88 

Při porovnání chlapců druhých ročníků dosáhla SPŠST Panská nejlepších výsledků 

z ostatních škol ve všech subtestech. V běhu na 50 m Tab.9. o 32 setin před Obchodní 

akademií Kollárova. Ve skoku dalekém Tab.10. o přibližně 10 cm před Gymnáziem Jižní 

Město. Rozdíl v hodu těžkým míčem Tab. l l . mezi SPŠST Panská a Gymnáziem Jižní 

Město byl 26 cm a oproti Obchodní akademii dokonce 124 cm. VTab.12. Leger běhu 

Průměrně o 15 přeběhů. 
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13.8 Porovnání dívek č t v r t ý c h ročníků 

Tab. 13. Běh 50 m 

PANSKÁ GJM OA 

N 16 12 37 

X 9,06 9,23 8,77 

s 0,71 0,76 0,63 

s2 
0,51 0,58 0,40 

M 9,1 9,1 8,7 

M #N/A 8,4 8,95 

Tab. 15. Hod těžkým míčem 

Výzkumná část 

Tab. 14. Skok daleký z místa 

PANSKÁ GJM OA 

n 16 12 37 

X 167,93 161,00 178,33 

s 16,58 21,84 17,45 

s2 274,99 476,89 308,78 

m 170 167,50 176,75 

M 164 #N/A #N/A 

Tab. 16. Leger běh 

PANSKÁ GJM OA 

N 16 12 37 

X 6,05 6,29 6,86 

s 1,09 1,21 1,17 

s2 
1,18 1,47 1,40 

M 6,00 6,23 6,79 

M #N/A #N/A #N/A 

PANSKÁ GJM OA 

n 16 12 37 

X 33,13 31,00 37,06 

s 6,74 11,39 11,03 

s2 45,45 129,64 121,74 

m 32,5 29 35 

M 30 37 37 

Pri porovnání dívek druhých ročníků dosáhla Obchodní akademie Kollárova nej lepších 

výsledků ve všech subtestech mezi školami. V běhu na 50 m Tab.13. o 29 setin před 

SPŠST Panská a ve skoku dalekém Tab.14. o přibližně 10,5 cm. Rozdíl v hodu těžkým 

míčem Tab.15. mezi SPŠST Panská a Gymnázium Jižní Město byl 26 cm. V Tab.16. 

Leger běhu rozdíl činil jen 2 přeběhy. 
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13.7 Porovnání chlapců čtvrtých ročníků 

Běh 50 m Tab. 18. Skok daleký z místa 

PANSKÁ GJM OA PANSKÁ GJM OA 

N 7 3 11 n 7 3 11 

X 7,11 8,77 7,54 X 217,14 177,67 207,50 

s 0,49 0,72 0,51 s 27,20 22,68 26,91 

s2 
0,24 0,52 0,26 s 2 739,81 514,33 724,28 

M 7,4 8,4 7,55 m 221 186 205,50 

M 7,4 #N/A 7,7 M #N/A #N/A 199 

Tab. 19. Hod těžkým míčem Tab. 20. Leger běh 

PANSKÁ GJM OA PANSKÁ GJM OA 

N 7 3 11 n 7 3 11 

X 9,19 7,39 8,79 X 68,00 26,67 55,64 

s 0,93 0,05 3,01 s 7,37 11,72 15,68 

s2 
0,86 0,003 9,05 s 2 54,33 137,33 245,85 

M 9,25 7,38 9,2 m 65 22 52 

M 
l 

#N/A #N/A 9 M 62 #N/A 50 

Při porovnání chlapců třetích ročníků dosáhla SPŠST Panská nejlepších výsledků 

z ostatních škol ve všech suhtestech. Ta byla lepší v běhu na 50 m Tab.17. o 43 setin, 

Ve skoku dalekém Tab.18. přibližně o 10 cm před Obchodní akademií Kollárova. V hodu 

těžkým míčem Tab.19. byl odstup 40 cm oproti Obchodní akademii. V Tab.20. Leger 

běhu ukazuje nejmenší výkonnost studentů Gymnázia Jižní Město o víc jak 41 přeběhů 

°Proti studentům SPŠST Panská. 
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13.8 Porovnání dívek čtvrtých ročníků 

Tab. 21. Běh 50 m Tab. 22. Skok daleký z místa 

PANSKÁ GJM OA PANSKÁ GJM OA 

n 14 18 26 n 14 18 26 

X 8,81 9,14 8,97 X 176,14 171,56 168,55 

s 0,72 0,76 0,52 s 31,33 17,65 13,77 

s2 0,52 0,58 0,28 s2 981,36 311,67 195,05 

m 8,95 9,05 8,9 m 174 177 172 

M 8,9 8,8 8,5 M #N/A 177 172,5 

Tab. 23. hlod těžkým míčem Tab. 24. Leger běh 

PANSKÁ GJM OA PANSKÁ GJM OA 

n 14 18 26 n 14 18 26 

X 6,66 6,72 6,68 X 35,36 31,22 35,86 

s 1,10 1,39 0,94 s 10,81 6,92 8,79 

s2 
1,21 1,94 1,00 s2 116,86 47,95 79,80 

m 6,45 6,8 6,61 m 33 29,5 35 

M 5,9 #N/A #N/A M 30 27 30,5 

Porovnání dívek třetích ročníků se ukázalo jako jedno z nejvyrovnanějších. V běhu na 50 

m Tab.21. se školy SPŠST Panská a Obchodní akademie Kollárova lišily jen o 16 setin 

a ve skoku dalekém Tab.22. o 8 cm. Rozdíl v hodu těžkým míčem Tab.23. mezi SPŠST 

Panská a Gymnáziem Jižní město byl 6 cm a oproti Obchodní akademii dokonce jen 2 cm. 

V Tab.24. Leger běhu dosáhli SPŠST Panská a Obchodní akademie prakticky stejného 

výsledku. 
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13.7 Porovnání chlapců čtvrtých ročníků 

Tab. 25. Běh 50 m Tab. 26. Skok daleký z místa 

PANSKÁ GJM OA PANSKÁ GJM OA 

n 13 6 8 n 13 6 8 

X 7,32 7,77 7,40 X 230,00 206,17 232,75 

s 0,36 0,60 0,36 s 24,47 21,46 15,98 

s2 0,13 0,35 0,13 s2 598,83 460,57 255,36 

m 7,3 7,65 7,35 m 223 201,50 234,50 

M 7,3 #N/A 7,9 M 222 #N/A 245 

Tab. 27. hlod těžkým míčem Tab. 28. Leger běh 

PANSKÁ GJM OA PANSKÁ GJM OA 

n 13 6 8 n 13 6 8 

X 10,83 9,09 10,16 X 69,08 49,67 56,50 

s 2,07 1,35 1,74 s 16,05 5,35 17,99 

s2 4,28 1,82 3,04 s2 257,58 28,67 323,71 

m 10,55 8,81 9,7 m 72 49,5 56 

M 10,2 #N/A #N/A M 60 #N/A #N/A 

Při porovnání chlapců čtvrtých ročníků ukázalo velkou vyrovnanost škol v běhu na 50 m 

Tab.25. rozpětí výkonů bylo 4 desetiny. V hodu těžkým míčem Tab.27. bylo rozpětí 

174 cm. Ve skoku dalekém Tab.26. Obchodní akademie přeskočila SPŠST Panskou 

o necelé 3 cm. V Tab.28. Leger běhu ukazuje na nejmenší výkonnost studentů Gymnázia 

Jižní Město o 20 přeběhů oproti studentům SPŠST Panská. 
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13.8 Porovnání dívek čtvrtých ročníků 

Tab. 29. Běh 50 m Tab. 30. Skok daleký z místa 

PANSKÁ GJM OA PANSKÁ GJM OA 

n 11 14 28 n 11 14 28 

X 8,92 8,86 8,92 X 178,55 176,42 168,66 

s 0,57 0,66 0,39 s 13,71 18,39 13,22 

s 2 0,32 0,43 0,16 s2 187,87 338,08 180,80 

m 8,9 8,7 9,03 m 185 169 168,5 

M 9,8 8,5 9,05 M 190 #N/A #N/A 

Tab. 31. Hod těžkým míčem Tab. 32. Leger běh 

PANSKÁ GJM OA PANSKÁ GJM OA 

n 11 14 28 n 11 14 28 

X 6,55 6,64 6,48 X 31,91 32,43 31,69 

s 1,05 1,05 1,01 s 9,45 12,97 8,48 

s2 1,10 1,10 1,08 s2 89,29 168,11 71,94 

m 6,2 6,49 6,35 m 33 32,5 30,25 

M 6,8 #N/A #N/A M 37 29 #N/A 

Porovnání dívek čtvrtých ročníků bylo velmi vyrovnané. V běhu na 50 m Tab.29. 

se všechny školy vešly do rozmezí jen o 6 setin. Ve skoku dalekém Tab.30. do 10 cm. 

V hodu těžkým míčem Tab.31. bylo rozmezí všech škol 16 cm. V Leger běhu Tab.32. 

dosáhly školy stejných výsledků (32 přeběhů). 
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13.9 Porovnání somatických ukazatelů (výška,váha,index) 

Tab. 33. Výsledky chlapců (výška,váha,index) 

rok 1966 2005 1966 2005 1966 2005 

věk výška váha Index 

15 167,7 178,3 56,3 70,7 0,334 0,396 

16 173,6 180,7 62,9 69,2 0,361 0,383 

17 175,3 180,1 65,9 74,4 0,376 0,412 

18 175,8 180,6 67,8 74,1 0,385 0,411 

19 176,3 183,4 69,3 73,8 0,393 0,402 

Tab. 34. Výsledky dívek (výška,váha,index) 

roky 1966 2005 1966 2005 1966 2005 

věk výška váha Index 

15 160,9 166,4 53,3 58,9 0,331 0,353 

16 162,5 168,9 56,3 60,2 0,344 0,356 

17 162,4 167,8 56,9 60,0 0,350 0,357 

18 163,0 168,9 57,8 61,7 0,353 0,365 

19 162,6 167,3 58,0 61,3 0,353 0,366 

Z tabulky č. 33 je patrný největší rozdíl přírůstků výšky a váhy chlapců v patnácti letech, 

kdy studenti měření v roce 2005 vyrostli přibližně o 9 cm, ale přibrali oproti chlapcům 

měřeným v roce 1966 14 kg. V ostatních věkových kategoriích se vzestup váhy snížil 

průměrně na 6,25 kg. Dívčí přírůstek výšky a váhy tabulka 34 měl v případě váhy 

klesající tendenci od 5,5 kg v patnácti letech až po 3 kg v devatenácti letech. Přírůstek 

výšky byl konstantní a to 6 cm. 
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13.10 Porovnání výzkumných měření z roku 1966 s rokem 2005 (chlapci, dívky) 

Tab. 35. Chlapci běh na 50 m 

rok 1966 2005 1966 2005 1966 2005 1966 2005 1966 2005 

věk 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 

n 1963 12 1571 28 1545 33 1117 28 276 14 

X 7,89 7,64 7,48 7,39 7,33 7,65 7,26 7,47 7,22 7,53 

s 0,76 0,64 0,49 0,40 0,5 0,58 0,53 0,61 0,55 0,53 

Tab. 36. Chlapci skok daleký z místa 

rok 1966 2005 1966 2005 1966 2005 1966 2005 1966 2005 

věk 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 

n 2171 12 1618 28 1653 33 1187 28 292 14 

X 204,55 201,58 217,66 216,30 222,88 207,30 225,42 215,97 228,89 226,83 

s 24,68 23,77 21,65 22,12 22,94 20,43 20,77 24,89 21,57 26,43 

Tab. 37. Chlapci hod těžkým míčem 

rok 1966 2005 1966 2005 1966 2005 1966 2005 1966 2005 

věk 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 

n 2112 12 1611 28 1634 33 1181 28 277 14 

X 7,61 8,86 8,82 8,90 9,37 9,27 9,74 10,02 10,28 9,30 

s 1,51 1,56 1,62 1,79 1,75 2,00 1,76 1,63 1,82 1,36 

Tab. 38. Chlapci vytrvalostní běh X Leger běh 
rok 1966 2005 1966 2005 1966 2005 1966 2005 1966 2005 

věk 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 

n 1986 12 1515 28 1589 33 1126 28 271 14 

X 99,85 69,17 217,13 67,94 213,63 59,22 215,57 62,48 215,66 55,75 

s 13,04 25,81 20,58 21,21 20,67 18,54 22,74 21,27 22,25 10,12 

Z - BODY -0,06 0,00 -0,06 -0,12 -0,06 -0,03 -0,13 -0,28 0,04 0,12 

T - BODY 50,64 50,00 50,61 51,23 50,63 50,32 51,31 52,81 49,61 48,76 

Z tabulek 35 a 36 je patrná větší výkonnost dnešních studentů jen v 15 a 16 letech v běhu 

na 50 m a skoku dalekém z místa. Zato pří hodech těžkým míčem a vytrvalostních bězích 

tabulky 37 a 38 bylo srovnání historických měření srovnatelné. 
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Tab. 39. Dívky běh na 50 m 
rok 1966 2005 1966 2005 1966 2005 1966 2005 1966 2005 

věk 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 

n 1786 66 1810 52 1613 83 1007 22 194 23 

X 8,64 8,88 8,59 8,83 8,64 9,06 8,68 8,83 8,78 9,06 

s 0,73 0,72 0,71 0,73 0,71 0,76 0,74 0,56 0,74 0,50 

Tab. 40. Dívky skok daleký z místa 
rok 1966 2005 1966 2005 1966 2005 1966 2005 1966 2005 

věk 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 

n 2123 66 1947 52 1732 83 1057 22 211 23 

X 176 165,42 175,57 171,34 176,28 169,61 178,34 173,17 176,99 173,30 

s 22,57 21,26 21,05 18,04 22,05 19,26 21,2 14,37 21,88 15,03 

Tab. 41. Dívky hod těžkým míčem 
rok 1966 2005 1966 2005 1966 2005 1966 2005 1966 2005 

věk 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 

n 2010 66 1947 52 1701 83 1026 22 214 23 

X 5,83 6,15 6,04 6,37 6,1 6,36 6,22 6,60 6,19 6,76 

s 1,07 1,05 1,1 1,32 1,17 1,06 1,16 0,94 1,24 1,03 

Tab. 42. Dívky vytrvalostní běh X Leger běh 
rok 1966 2005 1966 2005 1966 2005 1966 2005 1966 2005 

věk 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 

n 1747 66 1616 52 1371 83 875 22 172 23 

X 63,81 34,35 120,81 34,87 122,29 32,52 121,18 33,14 123,51 31,10 

s 7,65 13,26 11,55 11,54 11,81 10,05 12,96 11,30 12,19 7,89 

Z - BODY -0,10 0,02 -0,08 0,01 0,01 0,06 -0,09 0,09 -0,02 0,00 

T - BODY 51,05 49,77 50,78 49,90 49,93 49,37 50,95 49,14 50,16 50,01 

V dívčím srovnání roků 2005 a 1966 tabulky č. 39, 4© a 42 je možno rozeznat, 

že v subtestech běh na 50 m, hod těžkým míčem a vytrvalostní běh jsou dnešní dívky horší 

a to dost výrazně. Jediným subtestem, ve které dnešní studentky podaly lepší výkony 
fjf *0J> 

ve všpch věkových kategoriích, než studentky měřené v roce 1966 tabulka č. w , byl-skok 
tcž jd /h mkeri 
de-délky z místa. 
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14. TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ 

Následující grafy ukazují výsledky naměřených hodnot v jednotlivých subtestech, 

rozřazené na chlapce a dívky. V grafech 1 - 8 je zachyceno srovnání pražských středních 

škol v jednotlivých subtestech. V grafech 9 a 10 je zpracovaný růst váhovovýškového indexu 

v závislosti na věku. A v dalších osmi grafech (graf č . l l - 18) je vypracováno porovnání 

výzkumu z roku 2005 se studenty naměřenými v roce 1966. . Všechny zobrazené hodnoty 

korespondují s naměřenými hodnotami v tabulkách v kapitole 14 (str. 45 - 55) 

14.1 Porovnání rozdílů ve výkonnosti jednotlivých chlapců středních škol 

6,00 

6,50 

7,00 

7,50 čas (sec) 
8,00 

8,50 -

9,00 -
0 

Graf č.l. Srovnání chlapců v běhu na 50 m 

Ben 50 m - chlapci 

•PANSKA 
-OA 
GJM 

1 
2 

Ročník 

Skok daleký z místa - chlapci 

PANSKÁ 
OA 

GJM 

Graf č.2. Srovnání chlapců ve skoku dalekém z místa 
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Hod těžkým míčem - chlapci 

vzdálenost 
(m) 
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Graf č.3. Srovnání chlapců v hodu těžkým míčem 

Leger běh - chlapci 
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Graf č.4. Srovnání chlapců v Leger běhu 
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14.2 Porovnání rozdílů ve výkonnosti jednotlivých dívek středních škol 
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Graf č.5. Srovnání dívek v běhu na 50 m 
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Graf č.6. Srovnání dívek ve skoku dalekém z místa 
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Graf č.7. Srovnání dívek v hodu těžkým míčem 
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Graf č.8. Srovnání dívek v Leger běhu 
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14.3 Porovnání rozdílů ve váhovovýškovém indexu studentů středních škol v roce 2005 

s měřením F. Pávka z roku 1966. 

Váhovovýškový index - chlapci 

•2005 chlapci 
•1966 chlapci 

Graf č.9. Porovnání chlapců ve váhovovýškovém indexu 

Váhovovýškový index -dívky 

2005 dívky 
•1966 dívky 

Graf č.10. Porovnání dívek ve váhovovýškovém indexu 
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14.4 Porovnání výkonnosti souborů měřených v roce 2005 se souborem měřeným 

Pávkem v roce 1966 

Graf č . l l . Porovnání běh 50 m chlapců 1966/2005 

Graf č.12. Porovnání skoku dalekého chlapců 1966/2005 
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Chlapci hod těžkým míčem 2kg 

Vzdá lenos t (m) 

vék ( roky) 

Graf č.13. Porovnání hodu těžkým míčem chlapců 1966/2005 
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Graf č.14. Porovnání vytrvalostních běhů chlapců 1966/2005 
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Dívky běh 50 m 

vék (roky) 

Graf č.15. Porovnání běh 50 m dívek 1966/2005 
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Graf č.16. Porovnání skoku dalekého dívek 1966/2005 
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Graf č.17. Porovnání hodu těžkým míčem dívek 1966/2005 
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Graf č.18. Porovnání vytrvalostních běhů dívek 1966/2005 

-59 -



Výzkumná část 

15. DISKUSE 

Změna životního stylu dnešní generace a snížení prestiže tělesné výchovy jako 

školního předmětu jsou zřejmě dva základní faktory, ovlivňující zaznamenanou celkově nižší 

výkonnost studentů měřeného souboru oproti testu před bezmála čtyřiceti lety. 

Prvním faktorem, promítajícím se do snížení výkonnosti, je změna životního stylu 

studentů. Místo využití volného času k pohybovým aktivitám, volí raději pasivní způsob 

trávení volného času u televize, počítačových her atd. 

Druhý faktor je umocňován hlavně přístupem vyučujících i rodičů, kteří podceňují 

tělesnou výchovu jako prostředek zdravého rozvoje organismu člověka. V našem měření 

se mohly samozřejmě promítnout rozdíly v přístupu učitelů a v tělesné úrovni studentů. 

Zkoumání těchto faktorů nebylo předmětem této diplomové práce. 

Vybavení škol pro tělesnou výchovu byla jedna z věcí, která měla rozdílnou úroveň 

na školách. Proto se tyto materiální podmínky škol mohly poměrně významným způsobem 

podepsat na výkonnosti studentů. Myslím, že studenti, kteří mají možnost svůj volný čas 

věnovat sportovním činnostem, ji využívají. Finanční stránka věci je také nezanedbatelná. 

Zvlášť pokud jde o školní prostory, které se využívají zdarma nebo za jen symbolický 

poplatek. 

Celý výzkum proběhl v relativně skromných podmínkách v porovnání s výzkumem 

Františka Pávka. Přesto lze doufat, že naměřené výsledky a vyvozené závěry budou 

nepatrným přínosem pro zmapování úrovně pohybových schopností současné populace. 

Je nutno poznamenat, že celková atmosféra výzkumu byla velmi příjemná, přístup 

učitelů kladný, stejně jako u studentů, kteří byli motivováni možností srovnávání s jinými 

školami. 

Ideální pro celý výzkum by bylo, abych všechny výsledky změřil sám, což 

by vyloučilo vliv lidského faktoru. I když byli učitelé testovaných škol řádně vyškoleni, není 

zaručeno, že jsou naměřené výsledky přesné. Cílem nebylo zjistit, která ze škol má nejlepší 

výsledky, ale srovnat populaci studentů. 

Některé nedostatky, které tento výzkum má, byly způsobeny i nedostatečným počtem 

testovaných studentů v některých ročnících (např. Gymnázium Jižní Město v době testu 0 

chlapců v prvním ročníku atd.). Tyto nedostatky je možné jednoduše odstranit prodloužením 

doby testování. 
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Při testování studentů se velmi dobře osvědčil vytrvalostní - Leger běh, který vyřešil 

problém s testováním vytrvalosti. Nedostatkem místa pro sportovní aktivity se potýká většina 

středopražských škol. 

Při Leger běhu jsem také zaznamenal, že studenti, vypadnuvší z testu, nepřestávají být 

s ostatními běžícími v kontaktu. Povzbuzování a někdy i opětovné připojení se k běžícímu 

(jen jako vodič) mělo pozitivní vliv na výkony pokračujících studentů 

Otestovat dostatečně velký soubor jako v případě Františka Pávka nebylo možné, 

jelikož jeho výzkum se provedl celorepublikově. Proto mé výsledky nelze zobecnit pro celou 

populaci. Pro příští zadání obdobného testování by bylo vhodné zkoumat nejméně 20 

středních škol, na kterých by měření probíhalo výhradně učiteli, kteří by ovšem byli 

obeznámeni podrobnou příručkou, za jakých podmínek by mělo měření probíhat. 

Tato práce může přesto představovat předvýzkum, který je možné využít jako podklad 

pro podrobné zkoumání výkonnosti studentů středních škol v dalších letech. 
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16, ZÁVĚRY 

Cíl práce se podařilo splnit. 

Vyhodnocením získaných výsledků jsem dospěl k závěru, že výkonnost studentů 

některých pražských středních škol v jednotlivých subtestech, je porovnatelná. V testu byly 

pouze mírné rozdíly v naměřených hodnotách mezi školami. 

Ve srovnání mého souboru studentů ve váhovovýškovém indexu, jsem zaznamenal 

celkově vyšší naměřené hodnoty oproti souboru studentů Františka Pávka. 

V případě porovnání studentů roku 2005 se studenty roku 1966 v jednotlivých 

subtestech je výkonnost nižší. 

Vyhodnocení výchozích hypotéz ( viz kapitola 8). 

1. Hypotéza se nepotvrdila, jelikož ze souboru tabulek (str. 49 - 56) zjišťujeme, že 

ve většině případů se výkonnost chlapců lišila (i když jen minimálně) podle škol 

v jednotlivých subtestech. 

2. Hypotéza se potvrdila, jelikož ze souboru tabulek (str. 49 - 56) zjišťujeme, že 

se ve většině případů výkonnost dívek nelišila podle škol v jednotlivých 

subtestech. 

3. Hypotéza se potvrdila, jelikož soubor hodnot (výška, váha, index) z roku 2005 je 

výrazně vyšší než soubor naměřených hodnot z roku 1966 (tabulky - str. 53). 

4. Hypotéza se potvrdila, jelikož z tabulek (str. 54 a 55) zjišťujeme, že ve většině 

případů měli studenti testovaní v roce 2005 nižší výkonnost než studenti testovaní 

v roce 1966. 
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Přestože soubor čítal 359 studentů středních škol a byly měřeny čtyři ročníky, nelze 

vyvozovat jednoznačné závěry. Naměřené a statisticky zpracované hodnoty byly sice 

maximálně prozkoumány, ale vzhledem k relativně malému souboru nelze z těchto výsledků 

vyvodit závěry, použitelné pro celou populaci, nýbrž pouze dílčí závěry, které se úzce vážou 

k velikosti zkoumaného souboru. 

Z výzkumu vyplynulo, že při porovnání výkonnosti chlapců středních škol SPŠST 

Panská, Obchodní akademie Kollárova a Gymnázia Jižní Město nejsou významné rozdíly 

ve výkonnosti. Ke stejnému výsledku jsem dospěl při porovnání dívek. Vyšší výkonnost 

studentů SPŠST Panská oproti ostatním středním školám si vysvětluji vyšší nabídkou 

pohybových aktivit jak ve škole, tak ve volném čase. 

Při porovnání našich výsledků s výzkumem Františka Pávka z roku 1966 pozoruji, 

že je celková výkonnost studentů v roce 2005 nižší. Nejvýraznější pokles je vidět u dívek. 

Naměřené hodnoty jsou přehledně zaznamenány v tabulkách (č. 1 - 42) 

Z výsledků vyplývá, že hodnoty výkonů chlapců se od sebe lišily minimálním 

rozdílem, ale přesto je výkonnost různých středních škol patrná. Z grafu 1 -4 (str.60) je 

poměrně dobře vidět větší výkonnost studentů SPŠST Panská (14 ze 16 případů). 

Na pomyslnou druhou příčku se ve výkonnosti dostala Obchodní akademie Kollárova, 

následovaná mírným propadem výkonnosti Gymnázia Jižní Město. Tento výkyv výkonnosti 

byl zaznamenán ve třetím ročníku Gymnázia Jižní Město, který byl pravděpodobně zapříčiněn 

malým počtem testovaných studentů. 

V případě výzkumu dívek se ukázalo, že výsledky v jednotlivých subtestech jsou 

velmi různorodé a neustále se mění s věkem. Po sečtení a porovnání jednotlivých výsledků 

vyšlo najevo, že s výkonností jsou na tom nejhůře dívky z Gymnázia Jižní Město opět před 

Obchodní akademií Kollárova. Z dívčích tříd středních škol (graf 5 - 8 ) se jako nejvýkonnější 

ukázaly třídy školy SPŠST Panská, které sice nemají tak přesvědčivé výsledky jako jejich 

chlapecké protějšky, ale po celkovém součtu všech výsledků se ukázaly jako nejlepší. 

Studenti středních škol se poměrně viditelně seřadily také podle materiálních 

prostředků škol. Díky tomu, že škola SPŠST Panská má prozatím asi nejlepší zázemí, se její 

studenti ukázali jako nejvýkonnější. Studenti Gymnázia Jižní Město se umístili na posledním 

místě, protože prakticky nemají své vlastní tělovýchovné zázemí. Výraz nejlepší, 
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nejvýkonnější nebo nejhorší, poslední atd. uvádím jen pro názornost. Je potřeba rozlišit 

výkonnost středoškoláků, i když se jejich výkony vždy neliší výrazný rozdílem. 

Ze srovnání váhy a výšky v závislosti na věku (graf č. 9 a 10) vyplynulo, že se studenti 

všech věkových skupin poměrně výrazně odlišili od studentů z výzkumu v roce 1966. Je 

vidět, že životní styl se za téměř 40 let výrazně změnil. Podle toho se změnili i studenti. Mezi 

patnáctým a devatenáctým rokem výška narostla přibližně o 6 cm u dívek i chlapců, což je 

velmi výrazný vzestup hodnot. Při tak velkém nárůstu u měření tělesné výšky se samozřejmě 

zvedla i hodnota tělesné váhy, a to průměrně o 8 kg u chlapců a o 3,5 kg u dívek. Konečný 

stav váhovovýškového indexu se po posunu obou hodnot také zvýšil. Potvrdil se tak odhad 

výrazného vzestupu váhovovýškového indexu. Tím se musely změnit i výkony v jednotlivých 

subtestech. 

Při porovnání našich výsledků s měřením Františka Pávka z roku 1966 (tabulky 35 -

42) je možné zjistit, že námi testovaní studenti jsou ve většině subtestů horší. Výjimku 

u dívek tvoří subtest hod těžkým míčem, kde dosáhly lepšího výsledku než dívky v roce 1966, 

a to ve všech věkových kategoriích.. Také chlapci ve věku patnáct a šestnáct let dosahovali 

lepších výsledků v běhu na 50 m a ve skoku dalekém z místa. V ostatních subtestech měli 

výsledky srovnatelné, většinou však horší. Jediným subtestem, kde chlapci v roce 2005 

nedosáhli žádného zlepšení, byl hod těžkým míčem. 
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18„ Seznam zkratek 

x - aritmetický průměr 

#N/A - funkce nemá řešení - v našem případě se objevuje při nemožnosti určit modus 

PANSKA - Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 

GJM - Gymnázium Jižní Město 

OA - Obchodní akademie Kollárova 

m - medián 

M - modus 

n - počet testovaných studentů 

s - směrodatná odchylka 

s - rozptyl 
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20, PŘÍLOHY 

20.1 Osnovy středních škol 

Dílčí cíle vyučování tělesné výchovy 

a) zdokonalovat základní pohybové dovednosti v činnostech tělovýchovných 

i sportovních 

b) zprostředkovat studentům základní poznatky z tělesné kultury 

c) formovat kladné postoje studentů k pohybové aktivitě ve smyslu celoživotní orientace 

na zdravý způsob života se zdůvodněním kompenzačního a zdravotního významu 

tělesné výchovy 

d) rozvíjet estetické cítění a vkus v pohybové činnosti, ve vztazích mezi studenty, 

vytvářet krásu pohybu, krásu prostředí pohybové činnosti a lidských vztahů v ní, 

rozvíjet tvořivé schopnosti 

e) využívat pohybovou rekreaci v denním režimu studentů ve škole k odpočinku 

a k regeneraci jejich pracovní výkonnosti 

f) zaměřit tělesnou výchovu dívek na estetický pohybový projev. 

Tělesná výchova studentů s oslabeným zdravím, tj. studentů zařazených do III. 

zdravotní skupiny, přispívá k odstraňování nebo kompenzaci zdravotních obtíží a současně 

plní výchovně vzdělávací cíle předmětu s přihlédnutím k druhu a stupni oslabení. Zdravotní 

tělesná výchova se vyučuje podle speciálních učebních osnov ve skupinách zdravotně 

oslabených studentů. Studenti, kteří nejsou zařazeni ze zdravotních důvodů ani do těchto 

skupin, jsou uvolněni od tělesných cvičení na základě doporučení lékaře na přesně stanovené 

období, maximálně však do konce škol. roku 

Učivo tělesné výchovy je systém činností, poznatků, pravidel, myšlenek a hodnot, 

který je maximálně účinný z hlediska cílů, odpovídá schopnostem a předcházejícím 

zkušenostem studentů, reálným podmínkám vyučování na školách a možnostem uplatnění 

účinných metod a forem vyučování. 
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Základní učivo představuje základní systém všestranné tělesné přípravy studentů 

k dosažení stanovených cílů v povinné tělesné výchově a je závazné pro učitele z hlediska 

výběru obsahu učiva. Tvoří ho gymnastika, tance, pořadová a kondiční cvičení, atletika, 

sportovní hry, úpoly, plavání, lyžování, turistika a teoretické poznatky. Plavání, lyžování 

a turistika se zpravidla nevyučují v hodinách určených učebním plánem v týdenním rozvrhu. 

Výběrové učivo prohlubuje a rozšiřuje základní učivo. Může se jím stát jednak učivo 

základní, které se postupně prohlubuje a zdokonaluje, jednak jakákoliv pohybová aktivita 

nebo sportovní odvětví, které respektuje zájem studentů, podmínky školy a odborné zaměření 

učitele a je v souladu s příslušnou směrnicí upravující věkové a zdravotní podmínky pro 

sportování mládeže. 

Všeobecné a speciální poznatky z tělesné kultury se vyučují při praktickém výcviku, 

ale mohou být vyučovány i v samostatných hodinách. Obsah výchovně vzdělávací práce 

v tělesné výchově souvisí s obsahem jiných vyučovacích předmětů, zvláště biologie, 

zeměpisu, fyziky atd. 
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Řízení procesu tělesné výchovy 

Realizace učiva prostředky vyučování (postupy, metodami, formami) vychází z cílů, 

které se konkretizují v určitých obdobích a hodinách a diferencují se s přihlédnutím 

k pohlavním, skupinovým a individuálním zvláštnostem a podle podmínek vyučování. 

Východiskem pro cíle učiva při uplatňování postupu, metod a forem práce jsou vyučovací 

a výchovné zásady, zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví. Při uplatňování nových 

metod a forem usiluje nejen o zvyšování počtu a rozsahu opakování, ale i o kvalitu učení. 

Často zařazujeme hru, závody, soutěže a cvičení s hudbou, Výchovné působení prolíná celým 

procesem vyučování. Realizaci cílů učiva, postupů a metod významně ovlivňují organizační 

formy. 

Základní organizační jednotkou je vyučovací hodina tělesné výchovy v trvání 45 

minut. Dvouhodinovky se zavádějí jen výjimečně, zásadně se však neprovozují tříhodinovky. 

Skupiny tělesné výchovy se zřizují zpravidla odděleně pro chlapce a dívky. Jestliže počet 

studentů ve skupině přesáhne 24, třída se dělí. Teplota vzduchu v tělocvičně nemá být nižší 

než 16°C a vyšší než 20°C. Učitel dbá na dodržování hygienických zásad před začátkem i po 

skončení cvičení. 

Studenti používají v tělesné výchově účelný cvičební úbor. Cvičební úbor užívá při 

vedení tělesné výchovy i učitel. Bezpečný průběh vyučovacích hodin tělesné výchovy 

zajišťuje učitel svou přítomností po celou dobu vyučovací hodiny, důsledným uplatňováním 

obsahu učebních osnov, promyšlenou a účinnou organizací práce, užitím odpovídajících 

metod a forem atd. 

Učitel vede o všech postupech a výsledcích práce v tělesné výchově ucelenou 

evidenci. Na jejím základě hodnotí stav tělovýchovného procesu a plánuje další 

tělovýchovnou činnost. 

Podkladem pro hodnocení a klasifikaci studentů jsou: 

a) Úroveň všeobecné pohybové výkonnosti (je třeba hodnotit i individuální zlepšení 

studentů) 

b) Zvládnutí základního učiva (s přihlédnutím k somatickému vývoji studenta) 

c) Osvojení teoretických poznatků 
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d) Postoje studentů k plnění úkolů školní i mimoškolní TV. 

Student se hodnotí komplexně podle klasifikačního řádu. Oslabení žáci, kteří jsou 

zařazeni do oddělení zdravotní tělesné výchovy, se klasifikují ve vyučovacích hodinách 

tělesné výchovy z učiva povoleného lékařem 

Tělesná výchova tvoří základ pro vzdělávání v dané oblasti. Aby si žáci mohli sami 

pohybové dovednosti upevnit a ověřit si jejich účinnost, je třeba nabídnout i další formy 

pohybových činností (volitelný a nepovinný předmět, pohybově rekreační přestávky) 

a vytvářet pro studenty celotýdenní pohybový program. K tomu je však nutná spolupráce 

s ostatními pedagogy a také rodiči.w 

20.2 Podíl atletiky v učebních osnovách 

Týdenní dotace tělesné výchovy v učebních osnovách střední školy je 2 hodiny týdně. 

Atletice je věnováno 1 0 - 1 5 hodin ročně v sezónních blocích - podzim, jaro. Atletická 

výchova je komplexní proces s rozvojem obecných a speciálních pohybových schopností 

rozvíjených atletickými prostředky a je současně doplňována zvládnutím základních znalostí 

techniky a pravidel. 

Atletika 

Běh, skoky, házení a překonávání překážek přirozenou formou slouží především 

rozvoji obecných pohybových schopností. Zvládnutí základních atletických činností je 

předpokladem přiměřeného výkonu. Předpokládá se, že vyučovací lekce s atletickým 

obsahem budou realizovány jak na hřišti, tak v terénu. 

Při nácviku navozuje učitel takové situace, aby si studenti vytvořili představu 

o nacvičovaných atletických dovednostech, především pomocí zrakového analyzátoru. 

Studenti se učí atletickým pohybům komplexně, někdy i ve zjednodušené formě (hod z místa) 

a za zlehčujících podmínek (skok daleký z pásma širokého 50cm). S ohledem na funkci 

W Tělesná výchova - učební osnovy pro Gymnázia a střední odborné školy, vzdělávací program středních škol 
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atletiky ve školní tělesné výchově na tomto věkovém stupni je vhodné nacvičovat 

i modifikované atletické disciplíny (skok daleký, hod na cíl, běh přes upravené apod.).x 

Z textu popisujícího učební osnovy je zřejmé, že se vyznačují velkou volností, která je 

poskytnuta učiteli tělesné výchovy. Aby však této volnosti v osnovách bylo využito, musí se 

ze strany učitele jednat o skutečně zkušeného pedagoga, který dokáže volnosti využít 

ku prospěchu výuky. Pokud je tato volnost dána do rukou nezkušeného učitele, může dojít 

k závažným nedostatkům ve výuce. 

X Dostál, E. Didaktika školní atletiky, s. 9. 
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20.3 Naměřené hodnoty testovaných souborů 

Obchodní akademie Kollárova 

1. ročník 

/. ^ Váha Výška 50m skok . . . 
V e k < l e t > (cm) (cm) (sec) (cm) h o d ( c m ) L e g e r 

dívky 
15 62 174 9,3 160 564 15 
15 59 169 10,8 127 585 18 
15 62 169 9,2 178 724 40 
16 81 169 11 134 535 25 
15 43 147 10 153 390 27 
15 50 157 8,3 185 675 45 
16 54 162 8,2 174 555 46 
15 52 168 8,4 180 688 51 
15 54 170 8,9 198 645 48 
15 53 170 9,4 175 505 26 
16 39 162 11,4 147 385 17 
15 70 164 11,2 124 530 12 
15 59 175 9,3 172 572 17 
15 75 170 8,9 193 795 32 
16 73 177 9,4 193 930 33 
15 63 183 8,9 180 800 52 
15 59 166 9,1 171 635 54 
15 56 172 8,2 208 620 81 
15 68,5 158 9,1 159 615 26 
15 62 174 8,5 157 710 61 
16 67 172 8,9 159 534 17 
15 46 152 9,8 162 555 30 
15 54 166 9,7 163 575 25 
16 54 174 8,2 173 590 37 
16 53 171 8,7 192 561 47 
15 46 157 9 132 414 32 
16 58 177 8,9 188 610 50 

chlapci 
15 63,5 170 7,9 185 715 43 
15 85 184 8,1 180 1130 40 
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Váha Výška 50m skok 
Věk (let) (cm) (cm) (sec) (cm) hod (cm) Leger 

dívky 
17 59 170 8,4 189 565 26 
16 54 163 9,5 172 730 42 
16 65 175 8,4 188 780 33 
16 54 154 9,8 162 655 46 
16 62 165 8,5 176 685 44 
17 47 164 9 187 555 39 
17 60 177 8,1 193 800 34 
17 57 159 8,2 167 673 37 
16 58 173 8,4 180 795 34 
16 64 173 8,9 164 755 35 
17 61 180 8,5 195 620 46 
16 66 177 9 177 675 21 
16 60 161 9,3 154 550 20 
16 53 164 8,8 184 635 34 
17 66 179 9 168 685 42 
17 72 175 8,4 180 730 39 
17 54 170 7,8 206 665 46 
16 58 174 8,4 182 745 46 
17 51 164 8,6 185 630 40 
16 60 167 7,6 214 1000 59 
16 65 173 9,3 153 660 33 
17 47 163 7,9 192 750 59 
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Věk (let) 

chlapci 

Váha 
(cm) 

Výška 
(cm) 

50m 
(sec) 

skok 
(cm) hod (cm) Leger 

17 56 168 8,5 177 671 33 
16 82 184 7,2 215 1010 52 
16 75 181 7,4 228 1282 43 
17 64 181 7,8 198 598 46 
17 100 187 7,5 190 1094 47 
16 75 182 7,5 219 1083 88 
16 65 185 7,9 215 904 35 
16 65,5 182 7,5 221 758 70 
16 74 181 7,1 228 992 80 
16 66 186 8,3 151 743 35 
16 59 176 7,8 199 889 86 
17 56 175 7,8 198 458 30 
17 71 184 7,2 226 788 54 

dívky 
~30 16 56 175 8,9 224 690 

17 75 172 9,3 164 649 
16 62 168 8 169 784 
17 65 174 9,5 176 630 
16 61 174 8,4 182 941 
16 49 159 8,7 165 480 
17 71 174 10,2 181 665 
16 62 159 8,3 184 727 
16 56 172 9,5 166 485 
17 51 156 8,3 152 705 

3. ročník 

Věk (let) 

dívky 

Váha 
(cm) 

Výška 
(cm) 

50m 
(sec) 

skok 
(cm) hod (cm) Leger 

17 70 165 8,4 179 900 46 
17 68 165 9,3 173 610 35 
18 61 151,5 8,4 181 745 60 
17 47 164 9,7 143 495 45 
17 51 162 8,8 166 665 30 
17 68 168 9,1 167 750 28 
17 49 160 9,4 156 590 28 
17 50 164 9,5 173 560 
17 65 168 8,8 172 690 35 
17 55 170 9,1 160 490 50 
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Věk (let) 

dívky 

Váha 
(cm) 

Výška 
(cm) 

50m 
(sec) 

skok 
(cm) hod (cm) Leger 

18 69 179 8,5 177 820 36 
17 61 163 8,6 180 680 30 
18 71 178 10,2 152 640 26 
18 52 164 8,6 190 690 36 
17 67 168 9,1 135 660 26 
17 86 169 8,9 164 750 30 
17 55 166 9,5 172 630 26 
19 66 171 8,4 178 690 48 
17 52 165 8,8 172 610 26 
18 65 179 8,2 181 700 26 

w-i /1 Váha Výška 50m skok , , . . . 
V e k < l e t > (cm) (cm) (sec) (cm) h o d ( c m > L e 9 e r 

dívky 
18 69 179 8,5 177 820 36 
17 61 163 8,6 180 680 30 
18 71 178 10,2 152 640 26 
18 52 164 8,6 190 690 36 
17 67 168 9,1 135 660 26 
17 86 169 8,9 164 750 30 
17 55 166 9,5 172 630 26 
19 66 171 8,4 178 690 48 
17 52 165 8,8 172 610 26 
18 65 179 8,2 181 700 26 

chlapci 
17 76 183 7,8 203 900 50 
18 66 175 7,6 193 890 52 
17 82 184 6,9 208 1060 84 
17 79 187 7,7 216 1040 65 
17 89 174 8,7 152 880 27 
18 71 178 7,1 230 970 48 
17 80 183 7,5 199 900 74 
17 89 176 7,7 199 1040 42 
18 76 175 7,1 256 1070 65 
17 70 182 7,3 219 920 50 
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Věk (let) 

dívky 

Váha 
(cm) 

Výška 
(cm) 

50m 
(sec) 

skok 
(cm) hod (cm) Leger 

18 61 162 9,4 160 525 31 
19 57 167 9,1 168 655 32 
18 59 171 9 172 530 29 
18 64 175 8,6 171 600 42 
18 68 161 9 156 580 18 
18 57 162,5 9,2 151 590 33 
19 77 175 8,7 185 775 32 
18 49 163 8,5 165 520 24 
19 51 166 9 174 670 31 
18 61 165 9,1 163 600 27 
18 68 176 9 178 750 30 
18 61 176 8,9 162 595 50 
19 64 168 8,9 169 730 30 
18 61 173 8,3 194 645 48 
18 49 166 9,9 164 610 34 
19 70 166 9,2 159 635 26 
18 55 155,5 8,8 155 515 42 
18 51 168 8,7 165 595 28 

i ivi .. Váha Výška 50m skok . . . . . 
V e k < l e t > (cm) (cm) (sec) (cm) h o d ( c m > L e 9 e r 

dívky 
19 62 172 9,1 146 550 31 
18 55 161 9,3 173 695 17 
19 62 171 9,1 175 535 30 
18 74 173 8,7 184 735 27 
19 79 174 9 188 835 32 
18 68 169 8,1 192 825 46 
18 59 159 9,1 150 500 25 
18 55 170 9,1 159 630 29 
18 71 176 8,1 171 815 44 
18 48 165 9 161 645 24 

chlapci 
19 70 177 7,4 228 995 57 
19 69 185 7,3 237 945 55 
19 67 184 6,9 254 1155 82 
19 60 179 7,9 209 800 40 
18 75 173 7,5 212 1025 31 
20 71 183 7,1 245 900 44 
18 68 180 7,2 245 1365 65 
18 70 178 7,9 232 940 78 
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Gymnázium Jižní Město 

1. ročník 

Věk (let) 

dívky 

Váha 
(cm) 

Výška 
(cm) 

50m 
(sec) 

skok 
(cm) hod (cm) leger 

15 64 169 10,3 150 510 22 
15 69 167 10,4 130 595 20 
16 46 168 8,1 160 580 19 
15 49 160 8,3 136 435 16 
15 49 165 8,7 159 520 27 
15 55 167 9,4 144 485 20 
16 66 167 9,8 140 602 20 
15 64 168 8,2 187 700 48 
16 61 177 8,1 192 585 56 
15 58 168 8,2 166 620 41 
15 59 173 9,5 144 430 25 
15 94 179 9 172 625 20 
15 54 162 8,4 177 550 27 
15 78 170 8,5 176 655 28 
15 63 161 8,5 160 685 49 
15 55 167 7,7 185 710 28 
15 76 172 9,3 160 700 24 
16 45,5 153 8,3 169 525 51 
16 65,5 167 8,7 150 650 31 
15 58,7 158 8,3 139 610 24 
15 85 174 10,1 125 590 16 
15 62 160 9,5 125 470 16 
16 58 170 8,5 159 590 40 
15 47 152 8,7 142 525 24 
15 47 171 8 175 490 24 

2. ročník 

Věk (let) 

chlapci 

Váha 
(cm) 

Výška 
(cm) 

50m 
(sec) 

skok 
(cm) hod (cm) leger 

16 76 169 8,5 190 840 46 
17 89 178 8,5 220 910 66 
17 102 180 8,5 178 745 30 
16 68 184 7,5 210 790 59 
17 118 189 8,8 177 1110 48 
16 77 191 7,5 215 760 45 
17 66 181 7 218 880 71 
16 77 174 7,7 215 900 63 
16 68 183 7,7 221 720 84 
17 57 173 7,4 218 1040 64 
17 60 180 7,4 216 1215 87 
16 70 188 7,5 231 920 40 
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Věk (let) 

dívky 

Váha 
(cm) 

Výška 
(cm) 

50m 
(sec) 

skok 
(cm) hod (cm) leger 

17 56 169 8,9 169 570 37 
16 75,5 177 8,6 167 810 34 
17 63 177 8,4 178 765 55 
17 71 165 10,9 116 480 14 
17 56 162 9,8 140 470 20 
17 67 181 9,5 182 680 30 
17 49 162 9,6 188 575 25 
17 62 169 8,4 168 670 25 
18 84 174 9,1 148 740 28 
17 46 158 9,1 154 525 22 

3.ročník 

w-i Váha Výška 50m skok . . . . . 
V e k ( l e t ) (cm) (cm) (sec) (cm) h o d ( c m ) l e g e r 

dívky 
17 62 172 10,2 176 585 24 
17 52 176 9,4 177 625 34 
17 69 175 9,9 155 750 33 
17 80 180 9 164 880 27 
17 58 181 8,9 180 670 23 
17 62 164 9,4 158 520 27 
17 48 159 9,3 143 455 33 
17 60 173 8,8 201 840 27 
17 52 156 8,8 179 590 44 
17 41 153 7,9 171 490 40 
17 70 165 8,6 183 910 29 
17 56 162 8,8 177 815 39 
17 55 173 7,8 202 698 35 
17 59 174 9,1 179 690 42 
17 64 160 9,9 138 542 29 
17 53 157 10,9 148 524 18 
17 70 179 8,7 180 720 30 
17 66 174 9,1 177 785 28 

chlapci 
18 67 171 8,4 186 745 22 
18 75 177 9,6 152 738 18 
17 66 170 8,3 195 735 40 
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Věk (let) 

dívky 

Váha 
(cm) 

Výška 
(cm) 

50m 
(sec) 

skok 
(cm) hod (cm) leger 

19 57 164 8,5 182 818 38 
19 62 176 9 203 553 43 
18 51 163 8,4 193 695 29 
18 66 162 9,2 162 549 20 
19 52 166 10,6 164 550 40 
18 52 168 8,2 189 631 47 
18 67 166 8,3 208 877 58 
19 69 174 9,2 148 667 13 
18 63 174 8,9 167 630 18 
19 52 158 9,1 163 711 23 
18 60 172 8,4 170 584 29 
19 53 151 8,5 168 703 36 

chlapci 
19 
19 
19 
18 
19 
19 

65 190 7,6 196 860 48 
87 180 7,2 210 902 49 
94 195 7,8 207 947 53 
79 174 7,7 191 857 41 
74 183 8,9 187 742 50 
64 181 7,4 246 1147 57 

Věk (let) 

dívky 

Váha 
(cm) 

Výška 
(cm) 

50m 
(sec) 

skok 
(cm) hod (cm) leger 

15 61 172 8,4 180 720 38 
15 63 170 8,3 157 640 38 
15 64 165 8,5 157 645 32 
15 55 171 9,3 172 645 27 
15 46 154 8,4 164 715 32 
15 52 165 9,2 183 685 36 
15 69 178 8,3 152 790 38 
16 65 169 7,8 183 625 32 
16 66 179 8,6 174 705 32 
16 71 170 7,6 194 895 36 
15 43 160 7,6 197 790 34 
15 53 170 8,7 171 475 32 
16 68 173 8,5 150 700 32 
16 65 173 8,9 191 645 34 
15 57 169 8,7 161 470 32 
15 54 160 8,2 183 685 57 
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Věk (let) 

chlapci 

Váha 
(cm) 

Výška 
(cm) 

50 m 
(sec) 

skok 
(cm) hod (cm) leger 

15 85 176 7,9 216 910 68 
15 66 177 7,8 195 750 112 
15 103 184 9,3 145 885 33 
15 45 171 7,9 211 715 82 
16 63 180 7,1 218 785 90 
15 83 184 7,8 189 810 57 
16 68 187 7,1 209 840 75 
15 64 168 7,3 191 910 80 
15 64 179 6,6 262 1090 98 
15 62 180 7 229 910 102 

w-i /1 »\ Váha Výška 50m skok , , . . . 
V e k ( l e t ) (cm) (cm) (sec) (cm) h o d <cm> l e 9 e r 

dívky 
15 59 168 8,6 188 525 24 
15 58 159 7,8 194 800 45 
15 52 162 8,6 185 580 45 
15 62 169 9,4 158 580 28 
15 63 175 8,5 185 755 33 
15 51 170 9,1 136 505 30 
15 52 166 9,1 150 575 35 
15 57 164 9 155 520 42 
15 55 167 9 151 540 54 
15 63 162 9,2 167 815 36 
15 53 162 7,7 210 770 42 
15 50 160 8,4 179 650 42 
16 55 166 8,8 147 545 45 
15 62 171 8,8 163 660 61 
16 45 157 8,3 130 320 18 
15 59 174 8,2 186 635 42 
15 51 154 9 165 620 42 
15 69 166 8,5 187 710 51 
15 71 173 8,8 153 570 28 

chlapci 
16 86 186 7,2 229 1150 41 
16 71 178 7,1 217 1045 102 
15 67 185 7,2 194 850 56 
16 63 187 7,7 216 930 56 
16 55 173 8 201 650 64 
15 61 181 6,9 222 960 101 
16 67 165 7,5 201 1000 60 
16 65 181 7,1 245 775 76 
16 64 172 7,4 205 880 56 
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2.ročník 

Věk (let) 

chlapci 

Váha 
(cm) 

Výška 
(cm) 

50m 
(sec) 

skok 
(cm) hod (cm) leger 

17 73 185 7,1 222 760 74 
16 60 175 7,2 230 1050 56 
17 81 182 7,1 240 1130 82 
17 62 166 7,5 194 950 50 
17 74 184 7 218 1105 77 
16 60,5 173 7,1 210 785 102 
17 67 191 8,1 210 725 68 
16 65 183 7,4 222 825 48 
16 79 190 6,9 248 1010 88 
17 80 179 7,9 194 950 58 

dívky 
17 80 169 10,7 138 540 18 
16 60 165 9,6 164 430 30 
17 62 174 7,9 188 810 35 
16 62 166 9,3 158 585 34 
17 49 162 9,5 167 575 34 
17 55 162 8,8 181 670 32 
17 56 165 8,6 173 620 32 
16 55 165 9,1 164 510 40 
16 73 167 9,2 147 685 28 
17 48 160 9 173 475 40 
16 72 178 8,2 191 785 46 
16 54 167 8,5 179 615 33 
17 60 170 9,8 144 530 30 
16 58 172,5 8,7 184 635 26 

3.ročník 

Věk (let) 

chlapci 

Váha 
(cm) 

Výška 
(cm) 

50m 
(sec) 

skok 
(cm) hod (cm) leger 

18 66 175 7 187 925 77 
18 64 174 7,4 230 775 62 
18 64 180 7,4 221 940 62 
18 81 184 7,6 184 900 74 
18 75 176 6,2 252 845 65 
18 80 185 6,8 201 985 76 
19 69 171 7,4 245 1060 60 
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Věk (let) 

dívky 

Váha 
(cm) 

Výška 
(cm) 

50m 
(sec) 

skok 
(cm) hod (cm) leger 

19 58 164 9,4 144 590 29 
18 85 174 8,9 170 700 40 
17 60 169 8,7 193 640 40 
20 68 179 7,1 247 765 30 
17 70 164 8,9 156 830 38 
17 78 172 9,5 151 750 30 
17 57 170 7,7 220 785 36 
17 50 164 9,7 178 520 30 
18 55 171 9,1 171 610 28 
17 57 157 9,3 150 535 16 
18 61 172 8,1 200 825 62 
17 68 166 8,8 179 650 28 
17 50 164 9,1 177 590 44 
17 61 164 9 130 530 44 

V á h a Výška 50m skok . . . . . 
V e k ( l e t ) (cm) ( c m ) (sec) (cm) h o d <cm> l e 9 e r 

dívky 
19 60 178 8,1 190 925 35 
19 56 172 9,4 163 680 20 
19 71 171 9,8 165 605 42 
18 61,5 175 8,4 185 735 37 
19 58 166 9 173 600 33 
19 60 160 8,9 193 680 37 
18 51 162 8,3 176 535 26 
18 55 168 8,7 189 574 30 
19 55 169 9 190 640 18 
20 60 171 8,7 188 620 49 
18 69 175 9,8 152 610 24 

chlapci 
19 82 192 7,7 269 1020 60 
19 78 188 7,3 219 745 59 
18 92 180 8 201 1205 35 
18 73 182 7 258 1115 89 
18 67 192 7,1 241 920 72 
18 70 181 7,1 225 1215 80 
19 70 182 7 260 905 59 
18 73,5 186 7,3 222 840 57 
18 80 190 7,3 222 1020 80 
20 87 187 7 254 1330 94 
18 75 182 8 204 1055 60 
18 71 187 7,3 223 1230 81 
18 82,5 185 7,1 192 1480 72 
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20.4 Formulář pro testovou baterii roku 2005 

Jméno : 

Třída: 

Věk: 

Váha: 

Výška: 

Běh 50m : 

Skok do dálky: 

Hod těžkým míčem : 

Leger běh. 

Jméno : 

Třída : 

Věk: 

Váha: 

Výška: 

Běh 50m : 

Skok do dálky: 

Hod těžkým míčem: 

Leger běh. 

Jméno : 

Třída : 

Věk: 

Váha: 

Výška: 

Běh 50m: 

Skok do dálky: 

Hod těžkým míčem: 

Leger běh. 

Jméno: 

Třída: 

Věk: 

Váha: 

Výška: 

Běh 50m : 

Skok do dálky: 

Hod těžkým míčem 

Leger běh. 

Jméno: 

Třída: 

Věk: 

Váha: 

Výška: 

Běh 50m : 

Skok do dálky: 

Hod těžkým míčem : 

Leger běh. 

Jméno: 

Třída: 

Věk: 

Váha: 

Výška: 

Běh 50m: 

Skok do dálky: 

Hod těžkým míčem: 

Leger běh . 
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