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Abstrakt 

Podmínkou přijetí ke službě u Vojenské policie je splnění základních kritérií 

profesionální připravenosti, psychické způsobilosti a tělesné zdatnosti. Cílem výběrového 

řízení je posoudit vhodnost uchazeče o službu u Vojenské policie podle stanovených kritérií a 

výběr nejvhodnějších kandidátů pro daná systemizovaná místa. 

V práci kvalitativně zanalyzuji jednotlivé testy fyzické připravenosti pro uchazeče o 

službu u Vojenské policie podle toho, jaké kondiční pohybové schopnosti zkoumají a jaké 

pohybové schopnosti jsou v této testové baterii zkoumány v nejvyšší míře. Myslím si, že tyto 

testy nezahrnují testování všech pohybových schopností rovnocenně. 

 

Cíle práce: Zanalyzování jednotlivých částí testů fyzické způsobilosti uchazečů o službu 

u Vojenské policie. Prostudovat dostupnou literaturu k realizaci motorických testů a o 

motorických schopnostech.. 

 

Klí čová slova: Vojenská policie – Testy fyzické způsobilosti – pohybové schopnosti – síla – 

koordinace – rychlost – vytrvalost – motorické testy
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Abstrakt 

In order to join the Military Police, it is necessary to pass basic criteria of professional 

readiness, mental fitness and physical fitness. The aim of the examination is to assess whether 

each individual candidate is appropriate for the post according to the set criteria, and the 

allocation of the most suitable candidates for particular  systemized  positions. 

In this assignment, I will qualitatively analyse the individual tests of physical fitness 

according to the  specific motor abilities they test, and assess which motor abilities are 

necessary for the role of a Military Policeman. I think, that this tests dont including testing 

procedure of all motor abilities as well as any one. 

The aim of the assignment: The analysis of individual part of  tests of the physical fitness 

tests  for the candidates interested in joining the department of Military Police. Read up on 

available literature for implementation of motor tests and motor abilities. 

Key words: Military Police-Tests of physical fitness-motor abilities-power-coordination-

speed-stamina-motor tests
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1. Úvod 

Fyzické předpoklady a dobrá tělesná kondice jsou jedním z hlavních předpokladů 

služby u Vojenské policie (dále VP), proto bude moje bakalářská práce zaměřena na rozbor 

vstupních testů fyzické způsobilosti pro uchazeče o službu u VP. Jelikož bych se v budoucnu 

chtěl zabývat výcvikem a tělovýchovným procesem u VP, vybral jsem si toto téma, abych 

napomohl již při samotném výběru uchazečů, kteří se k Vojenské policii hlásí. 

Dle mého názoru testy fyzické způsobilosti uchazečů o službu u Vojenské policii 

dostatečně nezkoumají všechny pohybové schopnosti. Proto bych rád v této práci jednotlivé 

testy popsal, rozebral, na jaké pohybové schopnosti jsou zaměřeny a popsal průběh testování 

fyzické způsobilosti. 

Testy fyzické způsobilosti k Vojenské policii zjišťují výkon uchazečů v jednotlivých 

testech a fyzickou připravenost k této práci. 

Fyzické výkony uchazečů se realizují ve specifických pohybových činnostech, jejichž 

obsahem je řešení úkolů, které jsou vymezeny pravidly příslušného testu, a v nichž jedinec 

usiluje o maximální uplatnění výkonových předpokladů. Tyto činnosti, ovlivňované vnějšími 

podmínkami, představují požadavky na organismus a osobnost člověka (Měkota, 1983). 

Vysoký výkon charakterizuje dokonalá koordinace provedení, jeho základem je 

komplexní integrovaný projev mnoha tělesných a psychických funkcí člověka, podpořený 

maximální výkonovou motivací. V těchto výkonech lze rozlišit průběh činnosti a výsledek 

činnosti (Dovalil, 1991). 

Výsledky testů, jako kritérium úspěšnosti, se nejrůznějším způsobem hodnotí, např. 

fyzikálními měrnými jednotkami (vzdálenost, čas, hmotnost), počty zásahů (branky, koše, 

terče), dosažením finální situace (znemožnění odporu soupeře), subjektivním oceněním 

(body), případně kombinacemi uvedených způsobů (Dovalil, 2009). 
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2. Teoretická východiska práce 

2.1 Pohybové schopnosti 

Pohybové schopnosti jsou relativně samostatné soubory vnitřních předpokladů 

k pohybové činnosti (zčásti vrozené), v pohybové činnosti se také projevují. Pohybové 

schopnosti jsou výsledkem složitých vazeb a součinnosti různých systémů uvnitř organismu. 

Tato integrace se realizuje na úrovni biochemických dějů, fyziologických funkcí i 

psychických procesů. Výrazem těchto dějů a procesů jsou pohybové schopnosti. Při 

identifikaci jednotlivých pohybových schopností se vychází z dominujících charakteristik 

pohybové činnosti (Dovalil, 2002). 

Všeobecně je akceptovaným dělením pohybových schopností, jak uvádí i německý 

autor Schnabel (1997), je rozdělení na kondiční a koordinační, nověji se uvažuje o třídě 

schopností hybridních. Kondiční pohybové schopnosti jsou výrazně podmiňovány 

metabolickými procesy, související hlavně se získáváním a využíváním energie pro 

vykonávání pohybu. Mezi schopnosti kondiční se zařazují schopnosti silové, vytrvalostní a 

zčásti rychlostní. Schopnosti koordinační souvisejí s procesy řízení a regulace pohybu. 

Schopnosti jsou latentní, samy o sobě neměřitelné. Měřit se dají pouze jejich projevy. 

Z těchto vnějších projevů můžeme nejen o existenci schopností usuzovat a identifikovat je, 

ale zároveň i odhalovat stupeň, případně i jejich velikost, to znamená měřit je. Měření je 

nepřímé, zprostředkované indikátory. Nejčastěji užívanými indikátory jsou testy. Testy 

představují standardní úkolové situace, jejichž výsledky mají pro schopnosti diagnostický 

význam (Měkota, 1983). 

V každé pohybové činnosti lze identifikovat projevy síly, vytrvalosti, rychlosti aj., 

jejich poměr se podle pohybových úkolů liší. Předpokládá se, že jde o projevy pohybových 

schopností člověka, o nichž vypovídají určité charakteristiky pohybů (např. jejich trvání, 

rychlost, překonávaný odpor, složitost pohybu, přesnost provedení apod.) (Dovalil, 2009). 

Teoreticky i prakticky uznávané pojetí pohybových schopností je jistým zobecněním. 

V komplexech silových, rychlostních, vytrvalostních a koordinačních schopností můžeme 

dále pozorovat vnitřní strukturalizaci a odlišit jednotlivé dílčí schopnosti, které jsou již dosti 

přesně definovány a nepřímo měřitelné (dělení schopností ukazuje obrázek 1 v přílohách). 

. 
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2.1.1 Silové schopnosti 

Síla je chápána jako pohybová schopnost překonat, udržet nebo brzdit určitý odpor. 

Z fyziologického hlediska patří mezi důležité vlastnosti svalu jeho stažlivost a dráždivost. 

Svalová kontrakce jako mechanická odpověď na svalový vzruch je provázena souborem změn 

chemických a četnými průvodními jevy fyzikálními a fyzikálně chemickými. Na činnosti 

svalu se nepodílejí všechna jeho vlákna. Tréninkem jejich počet vzrůstá. Silový projev tak 

závisí na celkovém množství vláken (jejich příčném průřezu), na počtu aktivovaných vláken 

svalu (tzv. nitrosvalové koordinaci) i na souhře svalových skupin (tzv. mezisvalová 

koordinace) zajišťujících pohyb. Ve sportu je třeba kromě klasických představ o síle jako o 

mohutnosti svalové kontrakce (s ohledem na velikost odporu) brát v úvahu často také rychlost 

svalové kontrakce při působení na odpor a také trvání pohybu či počet opakování v čase 

(Dovalil, 1991). 

Bartůňková (2006) rozděluje druhy silových schopností podle typu kontrakce na sílu 

statickou a dynamickou. Dynamická síla je silová schopnost projevující se pohybem hybného 

systému nebo jeho částí, podstatou je izotonická, koncentrická či excentrická svalová 

kontrakce. Ve všech případech se jedná o dosažení určité rychlosti nebo zrychlení pohybu. 

Působící svalová síla je vždy větší než proti ní působící vnější odpor. Úroveň dynamické síly 

se projevuje při vrzích, hodech, sprintech aj. Ve většině sportovních disciplín dochází ke 

vzájemné kombinaci statické a dynamické síly (Měkota, Novosad, 2005). 

Statická síla může být vymezena jako síla, kterou může svalová skupina vyvinout proti 

pevnému odporu. Je to tedy schopnost vyvinout maximální tlak proti fixovanému objektu, při 

měření proti dynamometru. Při svalové činnosti nedochází k pohybu, nemění se délka, pouze 

napětí svalů, režim svalové kontrakce je izometrický (Bartůňková, 2006).  

Bartůňková (2006) dále rozčleňuje sílu podle velikosti a charakteru podnětu:  

• Supramaximální (přímé, nepřímé elektrické dráždění – podráždění většiny 

motorických jednotek) 

• Maximální (volní – motivace, nábor 60-70 % motorických jednotek) 

• střední až mírná (vztah k vytrvalosti) 

Dovalil rozděluje silové schopnosti podle charakteru pohybu takto:  
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• Síla absolutní (maximální) – schopnost spojená s nejvyšším možným odporem, může 

být realizována při svalové činnosti dynamické (koncentrické nebo excentrické) nebo 

statické. 

• Síla rychlá a výbušná (explozivní) – schopnost spojená s překonávání nemaximálního 

odporu vysokou až maximální rychlostí, může být realizována při dynamické nebo 

statické svalové činnosti. 

• Vytrvalostní síla – schopnost překonávat nemaximální odpor opakováním pohybu 

v daných podmínkách nebo dlouhodobě pohyb udržovat, může být realizována při 

dynamické nebo statické svalové činnosti. 

2.1.2 Vytrvalostní schopnosti 

Vytrvalost je komplex předpokladů provádět činnost požadovanou intenzitou co 

nejdéle nebo co nejvyšší intenzitou ve stanoveném čase, tj. v podstatě odolávat únavě. Ve 

vytrvalostních schopnostech má rozhodující význam energetické zabezpečení odpovídající 

pohybové činnosti. Koncept vytrvalostní schopností ve sportu se proto zakládá na hlubší 

znalosti anaerobních a aerobních procesů, uvedené v tabulce č. 1., ve které jsou vymezeny 

vytrvalostní schopnosti podle převážné aktivace energetických zdrojů (Dovalil, 2009). 

Biochemicky jsou vytrvalostní schopnosti podmíněny množstvím energetických 

zásob, aktivitou oxidativních a neoxidativních enzymů. Fyziologicky pak kapacitou 

dýchacího a srdečně-cévního systému. Morfologicky jsou dány profilem svalu, zastoupením 

různých typů svalových vláken a kapilarizací svalu. Důležitou roli mají psychické činitele, 

jako je volní úsilí a dlouhodobá koncentrace (Dovalil, 2009). 

Podle účasti svalových vláken se vytrvalost dělí (Bartůňková, 2006): 

• Celková –  pracuje více než 2/3 svalstva 

• Lokální 

Dovalil (1991) rozděluje vytrvalost podle doby zatížení: 

• Dlouhodobá – schopnost vykonávat pohybovou činnost odpovídající intenzity déle 

než 10 minut. Dominantním způsobem energetického krytí je přitom aerobní úhrada 

energie – za přístupu kyslíku se využívá glykogenu, později i tuků. Hlavní příčinnou 

únavy je vyčerpání zdrojů energie. 
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• Střednědobá – schopnost vykonávat pohybovou činnost intenzitou odpovídající 

nejvyšší možné spotřebě kyslíku, tj. po dobu asi 8-10 minut. Limitující je přitom doba 

využití individuálně nejvyšších anaerobních možností, průběžně je projev tohoto typu 

zajišťován i aktivací LA systému. Energetickým zdrojem je glykogen, jeho vyčerpání 

je v tomto případě hlavní příčinou únavy. 

• Krátkodobá – schopnost vykonávat pohybovou činnost co možná nejvyšší intenzitou 

po dobu do 2-3 minut. Dominantním energetickým systémem je anaerobní glykolýza, 

tj. uvolňování energie – štěpení glykogenu – bez využití kyslíku. Za hlavní příčinu 

únavy se v tomto případě považuje rychlá kumulace kyseliny mléčné. 

• Rychlostní vytrvalost – schopnost vykonávat pohybovou činnost absolutně nejvyšší 

intenzitou co možná nejdéle – do 20-30 sekund. Energeticky je podložena aktivací 

ATP-CP systému, převažujícím zdrojem energie je kreatinfosfát štěpený bez využití 

kyslíku. Kromě energetických limitů omezuje dobu činnosti nervová únava. 

V méně detailních přístupech se někdy dlouhodobá a střednědobá vytrvalost vymezuje 

jako schopnost aerobní, vytrvalost krátkodobá a rychlostní jako schopnost anaerobní.  

2.1.3 Rychlostní schopnosti 

Mnohé fyzické výkony charakterizuje z fyzikálního pohledu vysoká až maximální 

rychlost pohybu. Tato činnost je prováděna maximálním volním úsilím, maximální intenzitou, 

kterou energeticky zajišťuje ATP-CP systém. Délka trvání bez přerušení je 10-15 sekund, jde 

o pohyby v zásadě bez odporu nebo s malým odporem (kromě gravitace nebo prostředí) 

(Dovalil, 1991). 

Rychlostní schopnosti ovlivňuje a utváří složitý komplex činitelů. Za nejdůležitější 

z nich se považuje vysoká labilita dějů podráždění a útlumu v CNS a odpovídající kontrakční 

a relaxační rychlost svalů, vysoká rychlost vedení nervových vzruchů. Rychlostní schopnosti 

kladou zvýšené nároky na koordinaci antagonistických svalových skupin. Dále se vztahují 

k množství makroergních svalových substrátů (ATP, CP) a aktivitě enzymů neoxidativní 

resyntézy. Morfologicky vyšší pohybovou rychlost podmiňuje vyšší podíl rychlých svalových 

vláken. Významně přispívá také psychická koncentrace a motivace (Dovalil, 1991). 
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Podle trvání a čerpání energetických zdrojů rozděluje Bartůňková (2006) následující 

druhy rychlosti: 

• Klasická rychlost (10-15 s) – fosfagenový (ATP, CP) systém, výkonnostní vrchol je 

dosahován dříve 

• Rychlostní vytrvalost (30-120 s) – laktátový systém 

Jako relativně nezávislé rozlišujeme rychlostní schopnosti (Dovalil, 1991): 

• Rychlost reakční, spojenou se zahájením pohybu 

• Rychlost acyklickou, tj. co nejvyšší rychlost jednotlivých pohybů 

• Rychlost cyklickou, danou vysokou frekvencí opakujících se stejných pohybů 

• Rychlost komplexní, danou kombinací cyklických i acyklických pohybů včetně reakce. 

Nejčastěji se vyskytuje jako rychlost lokomoce, přemisťování v prostoru. 

2.1.4 Koordinační schopnosti 

Koordinační schopnosti jsou vymezeny jako schopnosti rychle si osvojovat nové 

pohyby a jako schopnosti přizpůsobovat pohybovou činnost neočekávaně se měnícím 

podmínkám (Měkota, 1983). 

V řadě fyzických činností se objevují nároky na dokonalé sladění složitějších pohybů, 

na rytmus, rovnováhu, na odhad vzdálenosti, orientaci v prostoru, pružné změny a 

přizpůsobení se, na přesnost provedení atd. V těchto případech hraje energetický základ 

pohybové činnosti roli druhotnou, primární je funkce centrálního nervového systému a nižších 

řídících center (Dovalil, 2009). 

Tyto předpoklady k plnění koordinačních požadavků lze považovat za projevy 

relativně zpevněných generalizovaných procesů řízení pohybu a shrnují se pod pojem 

koordinační pohybové schopnosti (dříve se více používal název obratnostní schopnosti) 

(Dovalil, 2009). Všeobecně přijímaná taxonomie koordinačních schopností neexistuje, autoři 

rozlišují až 15 jednotlivých schopností. Při klasifikaci koordinačních schopností je nutné brát 

v úvahu: 

• Řízení a regulaci známých přesných, kontinuálních pohybových činností 

s postačujícími zpětnými vazbami, tj. přesnost regulace. 
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• Řízení a regulaci známých krátkodobých, přesných a rychlých pohybových činností, tj. 

koordinaci pod časovým tlakem. 

• Řízení a regulaci neznámých, variabilních, rychlých a přesných pohybových činností, 

tj. přestavbu a přizpůsobování činnosti 

Dovalil (2009) proto člení koordinační schopnosti do následujících sedmi základních 

skupin: 

• Diferenciační schopnost (rozlišovací) 

• Orientační schopnost 

• Schopnost rovnováhy 

• Schopnost reakce (rychlost, ale i vhodnost a správnost) 

• Schopnost rytmu 

• Schopnost spojovací (spojování pohybů a jejich částí) 

• Schopnost přizpůsobování. 

Koordinační schopnosti podstatně ovlivňují kvalitu dovedností, zvyšují jejich přesnost, 

přizpůsobivost a usnadňují požadované spojování pohybů i jejich výběr (Dovalil, 2009). 

2.1.5 Pohyblivost 

Biologickým základem pohyblivostních schopností jsou morfologické a funkční 

vlastnosti oporně pohybového systému, které určují stupeň pohyblivosti jeho článků. Rozsah 

pohybu je závislý především na tvaru kloubních ploch, na elasticitě svalstva, vazů a šlach, 

které kloub obklopují (Měkota, 1983). 

Úroveň pohyblivosti je tedy schopnost člověka vykonávat pohyby v kloubech ve 

velkém rozsahu Dovalil, 2009).  

Měkota (1983) rozlišuje pohyblivost na aktivní, jejíž rozsah je dán maximálním 

aktivním stahem příslušných svalů, a pasivní, dosaženou spolupůsobením vnější síly. Velikost 

rozsahu pasivní pohyblivosti je tedy větší než aktivní. 

Existuje nadměrná pohyblivost (hypermobilita) a nedostatečná pohyblivost 

(hypomobilita) (Měkota, 1983). 
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Pohyblivost určuje i reflexní aktivita svalů příslušného kloubu, která se uplatňuje při 

realizaci pohybu a udržování poloh. Některé z reflexů (napínací reflex, útlum antagonistů a 

svalový tonus) mají vztah ke kloubnímu rozsahu: omezují a zastavují pohyb. Nepříznivě 

působí únava, vypjatý psychický stav (napětí, nervozita, neklid, strach atd.) a zvýšený svalový 

tonus. Pohyblivost je také ovlivňována teplotou a denní dobou (Dovalil, 2009). 

2.2 Motorické testy 

Jedná se o zkoušky vědecky podložené, jejímž cílem je dosáhnout kvalitnějšího 

vyjádření výsledku. Testování znamená: 

• Provedení zkoušky ve smyslu procedury. 

• Přiřazování čísel, jež jsme nazvali měřením. 

Měkota (1983) dále uvádí, že testování motorických schopností je číselné vyjádření 

jejich úrovně na základě většího počtu (nejméně dvou) motorických testů za pomoci 

vhodného modelu teorie testování. 

Rozdělení testování motorických schopností (Měkota, 1983): 

• Testování kondičních schopností (komplex schopností silových, vytrvalostních a 

v omezené míře i rychlostních) 

• Testování koordinačních schopností (nekondiční) 

• Testování rychlostních schopností (akční a reakční rychlost) 

• Testování pohyblivostních schopností 

Vedle testování motorických schopností vyčleňuje Měkota (1983) i testování 

motorických dovedností (pohotovost k úspěšnému vykonání určité pohybové činnosti). 

 

2.2.1 Motorické testy – obecná charakteristika 

Test je systematická procedura zkonstruovaná za účelem změření určitého vzorku 

chování člověka. Systematičnost se projevuje v několika ohledech, obsah testu je pro všechny 

testované osoby stejný (či prokazatelně srovnatelný), stejný je i způsob vyhodnocení 

výsledku. Často je předepsán i stejný způsob provedení zkoušky, test je standardizovaný. 

Standardizace vyžaduje i použití standardizovaných pomůcek (náčiní, ocejchovaných 
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přístrojů apod.), promyšlenou, přesnou a pro všechny testované osoby stejnou instrukci 

(Blahu, Měkota, 1983). 

Zadání, examinátor a prostředí vytvářejí testovou situaci, která má být 

reprodukovatelná (i v jiném čase, na jiném místě, jiným examinátorem). Základním 

požadavkem je proto omezit na minimum vlivy prostředí a examinátora, neboť do testových 

výsledků se promítají jako „chyby“ (Blahuš, Měkota, 1983). 

V širším smyslu je standardizace také souhrnem informací o důležitých vlastnostech 

testu a normách, které získal konstruktér při statickém ověřování testu. Za nejvýznamnější se 

považují údaje o validitě (platnosti) testu pro daný účel, a údaje o spolehlivosti (realibilitě) 

testu, tj. míře přesnosti testových výsledků. Plně standardizovaný test dovoluje i určit místo 

testované osoby ve skupině vrstevníků (Blahuš, Měkota, 1983). 

Testy, které označujeme jako motorické, se vyznačují tím, že jejich obsahem je 

pohybová činnost, vymezená pohybovým úkolem testu a příslušnými pravidly. Testová 

situace je pak podmětovou situací, která vyvolává nebo navozuje určitý pohybový projev, tj. 

motorické chování. Zachycujeme, pokud možno přesně, některé znaky průběhu tohoto 

chování, nebo častěji jeho konečný výsledek. Někdy registrujeme reakci organismu na 

pohybovou zátěž, nikoli pohybovou činnost samotnou (Blahuš, Měkota, 1983). 

Motorický test můžeme také definovat jako souhrn pravidel pro přiřazování čísel 

alternativám splnění pohybového úkolu, tj. pohybovým výkonům nebo řešením. Přiřazená 

čísla nazýváme testové výsledky. Testování je tedy přiřazování testových výsledků. Ve 

srovnání s fyzikálním měřením délek nebo hmotnosti je testování složitější. Zpravidla jde o 

měření zprostředkované, při němž vznikají značně velké chyby, a které nemůžeme mnohokrát 

opakovat. Při interpretaci výsledků je tedy nezbytné použít statistické metody. Statistický 

přístup je pro testy charakteristický a odlišuje se od jiných zkoušek více než vlastní obsah 

(Blahuš, Měkota, 1983). 

Pohybový obsah motorických testů je velmi různorodý. Pohybový úkol vyžaduje 

někdy jen elementární úkon, jindy naopak složitou pohybovou kombinaci. Důležité je, aby 

pohybové činnosti byly vzhledem k účelu testování diagnosticky významné (problém validity 

testu), pro testovanou osobu dostatečně stimulující, a aby usnadňovaly kvantifikaci (Blahuš, 

Měkota, 1983). Rozdělení motorických testů dle Měkoty (1983) ukazuje tabulka č. 2. 

v přílohách. 
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Měkota (1983) rozděluje testové systémy (tj. systémy složené z většího počtu 

(nejméně dvou) samostatně skórovaných testů, jež tvoří určitý celek a předkládají se při jedné 

příležitosti) na: 

• Testová baterie – (homogenní nebo heterogenní) se vyznačuje tím, že všechny testy do 

ní zařazené jsou standardizovány společně a výsledky subtestů se kumulují. Ve svém 

úhrnu vytvářejí jeden výsledek (skóre baterie). 

• Testový profil – je volnější seskupení jednotlivých testů. Souhrnný výsledek se 

obvykle vůbec neurčuje. Hlavní rozdíl mezi baterií a profilem je ve způsobu 

validování. 

Popis testové baterie nebo profilu se vydává tiskem, mívá podobu brožury nebo 

knížky. Kromě podrobného popisu a potřebných pomůcek jsou v testové příručce i vzory 

záznamních protokolů, tabulky norem a pro uživatele důležité standardizační údaje (Blahuš, 

Měkota, 1983). 

2.2.2 Konstrukce motorických testů 

Vlastnosti motorických testů jsou neměnné, úpravou pohybového obsahu testu 

(eventuelně testové situace) je můžeme měnit. Můžeme např. test zkrátit nebo prodloužit, 

snížit nebo zvýšit jeho obtížnost atd. Jednotlivé vlastnosti testu jsou navzájem závislé, takže 

úprava se vždy dotkne celého komplexu vlastností. Je proto nutné znát vztahy mezi 

vlastnostmi testu a principy konstrukce motorických testů s optimálními vlastnostmi (zejména 

s maximální platností), což je obsahem teorie testování (Blahuš, Měkota, 1983). 

Výsledkem testů a testových systému je testové skóre. 

Testové výsledky, skóre – jsou čísla zobrazující skutečné vztahy mezi výkony či jinými 

alternativami splnění pohybového úkolu. Výsledky mohou být absolutního nebo relativního 

typu. U absolutních typů výsledku je vztah „převahy“. Změna jedné z alternativ nemá vliv na 

pravděpodobnost dosažení zbývajících alternativ (např. shyby - do 5 nesplnil atd.). U 

relativních typů výsledku platí vztah „blízkosti“. Změna jedné z alternativ má vliv na 

dosažitelnost ostatních (např. testy motorických dovedností basketbalu - dribling a střelba, 

výměnou střelby za přihrávku, u testů fyzické způsobilosti k Vojenské policii testy 

motorických dovedností víceméně chybí) (Blahuš, Měkota, 1983). 
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Shoda či neshoda alternativ pohybového úkolu souvisí s typem pohybového úkolu 

z hlediska dosahovaného cíle: 

• Extremální typ testovaných výsledků - zahrnuje testy s shodným druhem alternativ. 

Jsou to testy s úkolem dosáhnout extrému, tj. buď maximální nebo minimální 

alternativy splnění (shyby, člunkový běh atd.). 

• Optimální typ testovaných výsledků – zahrnuje testy s rozdílným druhem alternativ. 

Jsou to testy s úkolem přiblížit se k optimální alternativě, obvykle k nějakému ideálu 

provedení (test kinestézie, gymnastické provedení cviků atd.) (Blahuš, Měkota, 1983). 

2.2.3 Normování testových výsledků 

Výsledky získané v jednotlivých testech, vyjádřené v rozdílných fyzikálních 

jednotkách, počtem opakování, počtem chyb atd. mají malou informativní hodnotu, nelze je 

navzájem srovnávat ani sčítat. Původní výsledky (výkony) proto převádíme na odvozené a 

normujeme je (Blahuš, Měkota, 1983). 

Nejčastěji používané způsoby transformace jsou(Blahuš, Měkota, 1983): 

• Normované testové výsledky („body“) – informují nás o kolik směrodatných odchylek 

je testovaný výsledek lepší či horší než aritmetický průměr normované populace (z-

body, T-body, C-body). 

• Kvantity – stanovují relativní pořadí testované osoby v normované populaci 

(procenily). 

• Relativní četnost (tabulka očekávaných výsledků) – u testů, kdy nelze stanovit ani 

pořadí alternativ splnění, většinou testy relativního typu (např. test košíkové). 

Relativní četnost jednotlivého pohybového řešení se pak porovná s četností ostatních 

alternativ splnění pohybového úkolu. 

Obvykle kvantitativní hodnota, empiricky určená, představující normální, typický, 

obvyklý výkon, zaznamenaný u odpovídající (normové) populace se nazývá norma (Blahuš, 

Měkota, 1983). 
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2.2.4 Spolehlivost motorických testů 

V teorii testování se do chyby testování zahrnuje i nestálost podmínek prostředí, nejen 

vnějšího, ale i vnitřního (aktuální stav testované osoby). Elementární chyby testování můžeme 

rozdělit na chyby v důsledku: 

• Nestálosti podmínek prostředí (např. změny tlaku vzduchu, teploty apod.). 

• Nestálosti vlastností testovaných osob (např. motivace). 

• Nestálosti zařízení a pomůcek používaných při testování (např. nepřesnost vlastního 

měření) (Blahuš, Měkota, 1983). 

Hrubé chyby vznikají vážným porušením testových pokynů ( např. ve vybavení 

testovaných osob – část má běžeckou obuv a někteří tretry). Omyly mohou být způsobeny 

nepozorností při zjišťování testového výsledku (např. špatným přečtením výsledku nebo jeho 

nesprávným zápisem) (Blahuš, Měkota, 1983). 

2.2.5 Základy vytváření testových systémů 

Jelikož v testové baterii nebo testovém profilu se ovlivňují nejen vlastnosti každého 

testu, ale působí na sebe i jednotlivé testy, je konstrukce optimálních testových systémů 

složitou záležitostí (Blahuš, Měkota, 1983). 

Testový profil – shrnuje testové výsledky jedné osoby, které zakreslujeme do sítě 

předem připravené (autorem profilu apod.). Nejvhodnější je procentilová normální síť, která 

umožňuje použít procenily, z-body, T-body apod. Vlastní záznam grafu může být různý. Při 

vlastním vyhodnocení bereme v úvahu vyrovnanost profilu, celkovou polohu profilu, celkový 

tvar profilu atd. (Blahuš, Měkota, 1983). 

Testová baterie – výsledek baterie (batX) získáváme shrnutím, zpravidla součtem 

výsledků jednotlivých testů. Prostý celkový výsledek testové baterie můžeme nejsnadněji 

vyjádřit v z-bodech jako součet osobního vektoru zi. U prostého celkového výsledku má 

každý test v celkovém součtu stejnou důležitost. Správnější je přiřadit jednotlivým testům 

koeficienty, které by vyjádřily jejich různou závažnost v rámci celé baterie. Takto získaný 

výsledek baterie testů se nazývá vážený celkový výsledek (tzv. lineární kombinace) (Blahuš, 

Měkota, 1983). 

Měkota (1983) se zbývá i zásadami pro konstrukci testových systémů. Počáteční výběr 

testů – sestavení baterie či testového profilu je dáno především účelem testování. Může jít o 
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baterii obecné motorické výkonnosti, která postihuje základní pohybové schopnosti, nebo o 

speciální baterii pro výběr k určitému druhu sportu, práce apod. Testy by měli mít vysokou 

spolehlivost a objektivitu. Dále se řídíme pravidly: 

• Pravidlo o konstrukci systému podle jednoduché validity testů – vybírat testy, které 

mají vysokou validitu ke kritériu a nízkou nebo střední validitu vzájemnou. 

• Pravidlo o supresorech (potlačujících testech) – teprve po splnění předchozího 

pravidla lze ještě někdy splnit validitu pomocí pravidla o vzájemné jednoduché 

validitě. Tj. vybírat testy, které mají nízkou validitu ke kritériu, ale vysokou validitu 

k testům do baterie již dříve zařazeným. 

• Pravidlo o vyměňování testů – zpočátku testy do baterie přidávat, teprve není-li už 

dále únosné počet testů v baterii zvyšovat, přikročíme k výměně některých testů (např. 

daný test nahradíme testem k němu homogenním, který má však vyšší spolehlivost). 

• Pravidlo o prodlužování a zvyšování počtu homogenních testů – někdy dílčí test 

nevyměníme, ale zvýšíme počet testů s ním homogenních nebo test prodloužíme, čímž 

rovněž zvýšíme jeho spolehlivost. 

• Pravidlo o vzájemných proporcích délek nebo počtu testů – validitu baterie lze zvýšit 

vhodnou proporcí délek nebo počtem jednotlivých testů ve skupinách homogenních 

testů různých pohybových schopností uvnitř baterie či profilu.  

2.3 Testování kondičních schopností 

Kondiční schopnosti se v průběhu ontogenetického vývoje rozvíjejí později než 

schopnosti koordinační. Při náležité pohybové aktivitě si může člověk podržet dobrou 

tělesnou kondici i ve středním věku i ve stáří. Diagnostika kondičních schopností je proto 

aktuální v průběhu celého života. V úrovni kondičních schopností jsou mezi oběma pohlavími 

dosti významné rozdíly, zejména u testů dynamické síly, a proto se pohybový obsah testů pro 

ženy modifikuje (Měkota, 1983). 

V následujícím textu pro úplnost a přehlednost uvedu většinu metod testů kondičních 

schopností, i když některé z nich nejsou využity v testech fyzické způsobilosti pro uchazeče 

k vojenské policii. 
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2.3.1 Dynamometrie 

Hlavní metodou používanou při diagnostice statické síly, která je považována za 

základ všech silových schopností, je dynamometrie. Využívá se i při diagnostice lokální 

statické vytrvalosti. Přístroje používané při měření se nazývají dynamometry. Pohybový 

obsah testů je velmi jednoduchý. V určené poloze má testovaná osoba postupně vyvinout 

maximální tah (vzácněji tlak či torzi) proti pevnému odporu dynamometru. Svalová kontrakce 

má být plynulá, postupná, úsilí vystupňováno až k maximu možností, časově není omezena 

(Měkota, 1983). 

Zvláštní modifikací pohybového zadání je úkol vyvinout v co nejkratším čase 

maximální kontrakci. Zaznamenává se doba potřebná k projevení maximální síly nebo naopak 

velikost síly dosažené během předepsaného časového limitu. Rychlost narůstání síly, tj. 

strmost dynamometrické křivky, vyjadřuje gradient síly (Měkota, 1983). 

V testech fyzické způsobilosti k Vojenské policii není tato metoda využita, pouze pro 

úplnost metod zjišťujících pohybové schopnosti ji zde uvádím.  

2.3.2 Testy dynamické síly a dynamické lokální vytrvalosti 

Při konstruování testů na zjišťování dynamické síly a dynamické lokální vytrvalosti se 

dle Měkoty (1983) uplatňují tyto hlavní přístupy: 

• Zjišťujeme hmotnost břemene, které testovaná osoba přemístí právě jen jednou. 

Například při použití nakládací činky testovaná osoba postupně zvedá vyšší zátěže, až 

dospěje k hodnotě, kterou označíme jako OM (opakovací maximum). V případě kliků, 

tedy zátěž, se kterou testovaný provede právě jeden klik. Takovéto testy jsou 

teoreticky nejvhodnějšími indikátory jednorázového projevu dynamické síly. 

• Zjišťujeme maximální počet opakování zadaného pohybového aktu (v testech fyzické 

způsobilosti - shyby, kliky). Pohybová činnost má cyklický charakter, testovaná osoba 

zvedá břemeno opakovaně až do únavy (vyčerpání, odmítnutí). Frekvenci pohybu 

volíme individuálně, testovaný čas není určen (u shybů), výsledkem je počet, 

výsledkem je počet cyklů. Při velké hmotnosti zátěže (nad 80 % maxima) je test 

indikátorem schopnosti opakovaného projevu dynamické síly, při malé hmotnosti 

zátěže (pod 40 % maxima) se test stává indikátorem schopnosti statické lokální 

vytrvalosti. Uvedený postup je nejjednodušší a proto v praxi nejčastěji používaný. 
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• Pevně stanovíme testový čas (např. 1 minuty pro leh – sed) a opět  zjišťujeme počet 

cyklů, tj. počet opakování. Je.li břemeno velké a časový limit krátký (např. 10 

sekund), bude výsledek indikovat předpoklady silové, je-li časový limit dlouhý (např. 

2 minuty) a překonávaný odpor malý, bude testový výsledek indikátorem předpokladů 

vytrvalostních. V obou případech dosahují schopnější osoby většího počtu cyklů než 

osoby méně schopné, neboť dokáží pracovat s vyšší frekvencí a po celou stanovenou 

dobu. 

• Pevně stanovíme počet opakování pohybového aktu (např. člunkový běh 10 x 10 m) a 

měříme čas potřebný k jeho realizaci. U málo schopných osob se doba potřebná 

k provedení jednoho aktu (cyklu) prodlužuje a tím roste celkový testový čas, který 

považujeme za skóre. Podle charakteru zadání může jít opět o diagnostiku 

opakovaného projevu dynamických schopností nebo dynamických vytrvalostních 

schopností. 

• Pevně stanovíme frekvenci pohybu a měříme jeho čas nebo zaznamenáváme počet 

opakování. Testování končí, jakmile testovaná osoba pro únavu nemůže již vykonat 

další pohyby nebo nedokáže udržet frekvenci, kterou signalizuje metronom. Na tomto 

přístupu jsou založeny ergometrie či ergografie, laboratorní metoda měření použitelná 

pro diagnostiku dynamické lokální vytrvalosti. 

• Zcela odlišný přístup od předchozích je zjišťování odezvy organismu na stanovenou 

pohybovou zátěž. Použitelná je např. dynamometrie. Z rozdílu hodnot zjištěných před 

a po vyčerpávající práci lze nepřímo usuzovat na příslušné schopnosti (Měkota, 1983). 

2.3.3 Testy statické lokální vytrvalosti 

U některých tělesných cvičení a mnoha pracovních činností převažuje práce statická 

nad dynamickou. Typickým příkladem jsou výdrže. Rychlost pohybu je nulová, svalstvo 

vyvíjí izometrickou kontrakci, fyziologické mechanismy vzniku únavy jsou jiné než při práci 

dynamické. Doba výdrže závisí na velikosti překonávaného odporu (Měkota, 1983). 

S klesající hmotností břemene se doba výdrže progresivně prodlužuje. Zátěž velmi 

malá (kolem 15 %) maxima již nevyvolává únavu, a proto by výdrž mohla být teoreticky 

neomezená. Zátěže 25-50 % maxima budou odpovídat testování vytrvalostních předpokladů – 

schopnosti lokální statické vytrvalosti. Testy, při nichž se předpokládá velký odpor až 

submaximální (80-95 %) a výdrž je tedy krátká, jsou zpravidla označeny jako silové. Můžeme 
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podle nich vypočítat velikost maximální statické síly, tzn. Odhadnout velikost odporu, který 

testovaná osoba překoná jednorázově, s nulovou výdrží (Měkota, 1983). 

Při testování se určí velikost odporu (zátěže, břemene), který má testovaný překonávat 

co nejdéle, a zjišťuje se čas výdrže. Testové skóre je tedy vyjádřeno v sekundách. Využívají 

se dynamometrie a terénní motorické testy (Měkota, 1983). 

2.3.4 Testy dynamické síly explozivní 

Dynamická síla explozivní se projevuje v acyklických pohybových aktech výbušného 

charakteru (např. hod, vrh, skok, úder apod.). 

Při testování explozivní síly horních končetin se uplatňují hody (jednoruč nebo 

obouruč) na vzdálenost. Hmotnost náčiní musí být přiměřená, technika provedení co 

nejjednodušší (bez rozběhu). Hodnocení spočívá ve zjištění délky hodů (vrhů) a uvádí se 

v metrech nebo centimetrech (Měkota, 1983). 

Při testování explozivní síly dolních končetin se nejvíce uplatňují skoky z místa (do 

dálky nebo do výšky. Hodnocení opět spočívá ve zjištění délky skoku. Ke změření výšky  

vertikálních skoků (resp. zdvihu těžiště) se používají skokoměry různých konstrukcí (Měkota, 

1983). 

2.3.5 Testy obecné vytrvalosti 

Obecná vytrvalost aerobního typu se uplatňuje v mnoha pohybových a sportovních 

činnostech přímo (plavání, horské výstupy, přespolní běhy atd.) a ve většině sportů nepřímo, 

tj. při tréninku (Měkota, 1983). 

Pohybová činnost aerobního charakteru musí dle Měkoty (1983) splňovat následující 

požadavky: 

• Do práce musí být zapojeny velké svalové skupiny. 

• Pohybová činnost musí být dostatečně intenzivní. 

• Pohybová činnost musí trvat dostatečně dlouhou dobu. 
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Testy obecné vytrvalosti se dělí do dvou základních skupin (Měkota, 1983): 

• Testy výkonové – jejich skóre vyjadřuje výsledek samotné pohybové činnosti, která 

byla obsahem testu. Jejich výsledek můžeme formulovat trojím způsobem (průměrnou 

rychlostí pohybu (m/s), časovým limitem běhu (s), délkou běžecké tratě (m). 

• Testy zátěžové – při konstrukci zátěžových testů, vychází Měkota (1983) i mnozí 

fyziologové ze dvou obecných předpokladů. První předpoklad je, že čím je osoba 

vytrvalejší (obecná vytrvalost), tím menší funkční změny vyvolá stejné pohybové 

zatížení a tím rychleji se funkce v době zotavení vrací ke klidovým hodnotám. Druhý 

je, že čím je osoba vytrvalejší, tím vyšší jsou maximální hodnoty fyziologických 

funkcí zajišťující metabolismus. 

Na prvním předpokladu zátěžových testů jsou založeny zkoušky využívající nejvýše 

submaximální zátěž, na druhém zkoušky, při nichž je pohybová zátěž vystupňována až do 

maxima (Měkota, 1983). 

Měření zátěžových testů se provádí buď v průběhu pohybové činnosti nebo po 

ukončení zátěže. Údaje získané v průběhu pohybové činnosti jsou validnější, druhé se 

snadněji získávají, neboť je testovaná osoba při měření v klidu. Z fyziologických funkcí je pro 

diagnostiku nejvhodnější funkce srdečně oběhová, neboť ne pohybovou zátěž reaguje velmi 

citlivě a tepová frekvence je k měření dobře přístupná (Měkota, 1983). 

Měkota (1983) rozděluje zátěžové testy podle obecných předpokladů do dvou skupin: 

Testy se submaximální zátěží – nejjednodušší zkoušky předepisují pouze jednu 

několikaminutovou zátěž (velké až submaximální intenzity), jejíž velikost se nemění. 

Tepovou frekvenci zjišťujeme ve vhodně zvoleném časovém intervalu odpočinku (Měkota, 

1983).  

Testy s maximální zátěží – při postupném zvyšování zátěže až do maxima můžeme ve 

fyziologické laboratoři zjišťovat mezní hodnoty jednotlivých funkcí. Pro daný účel budou 

nejvalidnější údaje charakterizující kapacitu funkce kardiopulmonální, která zabezpečuje 

dodávku kyslíku pracujícím svalům. Nejčastěji určujeme maximální spotřebu kyslíku - 

ukazatel VO2 max- vyjadřuje maximální aerobní výkon jedince, indikuje množství kyslíku, 

který mohou plíce, srdce a oběh dodat a činné svaly využít za jednotku času (Měkota, 1983). 
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2.4 Testování rychlostních schopností 

Podle kapitoly 2.1 patří některé z rychlostních schopností ke komplexu schopností 

koordinačních a další ke komplexu schopností kondičních (viz obrázek č. 1. v přílohách). 

Předpokládá se, že samotné pohybové akty jsou krátkodobé, nepříliš složité, a není při nich 

nutno překonávat zvláště velký odpor. Měkota (1983) uvádí, že osoba, která má lepší 

rychlostní schopnosti, by měla být schopna v relativně krátkém čase: 

• Zahájit pohyb na daný podnět 

• Zvolený pohybový akt uskutečnit 

• Vykonávat pohyby s vysokou frekvencí 

Pro ucelenost a souvislost testování motorických schopností uvádím i testování 

rychlostních schopností, i když v testech fyzické způsobilosti uchazečů o službu u Vojenské 

policie nejsou samostatně obsaženy. 

Měkota (1983) člení testování rychlostních schopností do dvou skupin: 

• Testy reakční rychlosti 

• Testy akční rychlosti 

2.4.1 Testy reakční rychlosti 

Reakční rychlost je schopnost reagovat pohybem na určitý podnět, vyjadřuje se dobou 

reakce mezi počátkem působení podnětu a zahájením pohybu, podle této doby se schopnost 

hodnotí. Délka reakční doby do jisté míry ovlivňuje výslednou rychlost provedení pohybu. To 

je důvod, proč se reakční rychlost přiřazuje ke schopnostem rychlostním, i když v některých 

přístupech se považuje za součást komplexu koordinačních schopností (Dovalil, 2009). 

Měkota (2005) považuje reakční rychlost za psychofyzický výkonnostní předpoklad, 

který jedinci umožňuje na podráždění (znamení, signál) reagovat s určitou rychlostí.  

Indikátorem pro posouzení příslušné schopnosti je čas, který uplyne mezi signálem 

k činnosti a jejím skutečným započetím – čas reakce.  V laboratorních podmínkách se měří 

reaktometrem. Terénní testy jsou většinou zaměřeny na měření dráhy volně padajícího 

předmětu, který testovaná osoba zastavuje chycením (Měkota, 1983). 
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Z fyziologického hlediska lze čas reakce dle Bartůňkové (2006) členit na následující 

fáze: 

• Vznik podráždění a vstup do receptoru 

• Převod podráždění do CNS 

• Přechod podnětu do příslušných oddílů nervové soustavy a vznik efektorních signálů 

• Vedení signálu z CNS a vstup do svalu 

• Podráždění svalu a vznik mechanických aktivit 

Z toho vyplývá, že čas reakce je časový interval od vzniku smyslového podnětu 

k zahájení volní reakce, tj. první svalové kontrakce. 

2.4.2 Testy akční rychlosti 

Akční rychlost pohybu (cyklická nebo acyklická) se výrazně liší od reakční rychlosti. 

Je výsledkem rychlosti svalové kontrakce a činnosti nervosvalového systému. Pohyb probíhá 

vždy ve vymezeném prostoru a čase a výsledkem je změna polohy těla nebo jeho jednotlivých 

částí. Podle průběhu jednotlivých fází pohybu rozlišujeme cyklickou a acyklickou pohybovou 

činnost a jí odpovídající typ rychlostní schopnosti (Měkota, 2005). 

Testování akční rychlosti jednoduchých acyklických pohybů v terénních podmínkách 

je velmi nesnadné (čas zahrnuje čas reakce i čas akce). Proto se využívá spíše měření 

v laboratorních podmínkách pomocí fotoelektrických snímačů tzv. fotobuněk (Měkota, 1983). 

K testování akční rychlosti jednoduchých pohybů cyklického charakteru se používají 

různé formy tappinku. Pohybovým aktem je ťukání tužkou, klepání prstem, pěstí, špičkou 

nohy atd. Požaduje se provést co největší počet cyklů během stanoveného časového limitu 

(Měkota, 1983). 

2.5 Testování koordinačních schopností 

Kromě kondičních schopností se na výkonu podílejí i schopnosti vázané na řízení a 

regulaci pohybu. I když testy fyzické způsobilosti uchazečů k vojenské policii neobsahují 

skoro žádné testy koordinačních schopností, je třeba je zde uvést, neboť koordinační 

schopnosti jsou rovnocennou součástí základních pohybových schopností a jejich testování by 

mělo být také součástí testových systémů, baterií či profilů. 
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2.5.1 Testy koordinace a zručnosti 

Pohybovým obsahem testů jsou obvykle složitější pohybové akty nebo pohybové 

kombinace. Existuje pět přístupů konstrukce těchto testů. První přístup klade na první místo 

kritérium složitosti pohybu (např. test přeskoků skrčmo přes tyč), druhý přístup zdůrazňuje 

přesnost pohybu (např. skok na cíl), třetí přístup se zakládá na zjišťování rychlostního projevu 

koordinačních schopnosti, tj. za jakou dobu provede testovaný daný pohybový akt (např. běh 

se změnami směru, střídání poloh atd.), čtvrtý přístup zdůrazňuje přizpůsobivost (např. 

asynchronní a asymetrické pohyby pažemi). Poslední přístup zdůrazňuje učenlivost, tj. 

schopnost, která je příčinnou individuálních rozdílů ve výsledcích učení, týkajících se 

množství, rychlosti a kvality naučeného. Kvantifikaci je nejpřístupnější rychlostní projev 

učenlivosti (např. žonglování se třemi míčky) (Měkota, 1983). 

2.5.2 Testy rytmické schopnosti 

Pohybový rytmus je charakteristické časové uspořádání pohybového aktu, které se 

odráží v dynamice silových průběhů a navíc i prostorově časovém průběhu pohybu. Rytmus 

je důležitým strukturálním znakem nejen cyklického, ale i každého acyklického pohybu. 

Rytmická schopnost je schopnost postihnout a vyjádřit rytmus z vnějšku daný, anebo 

v samotné pohybové činnosti obsažený. Obvykle se odlišuje schopnost rytmické percepce od 

schopnosti rytmické realizace (Měkota, 1983). 

Dle Měkoty (1983) existují tři druhy konstrukce testů rytmických schopností: 

• Vnímání a rozlišování testů rytmických vzorců přijímaných audiálně, vizuálně, 

taktilně, kinesteticky či komplexně (např. test rytmické diskriminace). 

• Pohybové vyjádření rytmu, zejména na přesnost pohybové odpovědi na audiální, 

vizuální, atd. rytmické stimuly. Využívají se rytmometry či rytmografy. 

• Přesnost a rychlost zvládnutí nové, rytmicky náročné pohybové struktury (vhodně 

zvoleného pohybového aktu, sestavy atd.). Tento způsob je nejjednodušší a proto 

nejčastěji využívaný (např. test nerytmického bubnování). 

2.5.3 Testy motorické rovnováhy 

V antropomotorice znamená motorická rovnováha schopnost udržet stálou polohu těla. 

V klidovém stavu je to zachování určité, někdy i dost neobvyklé pozice s minimálními 

výchylkami – hovoříme o rovnováze statické. Při pohybu jde o schopnost zachovávat 
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požadovanou pozici při plynulých změnách polohy těla a místních přesunech – rovnováha 

dynamická. Zvláštní rovnováhová podschopnost se projevuje při vyvažování jiného vnějšího 

objektu – balancování předmětu (Měkota, 1983). 

Motorická rovnováha se uplatňuje zejména v případech, kdy je oporná plocha malá 

nebo při pohybu dochází k velkým i náhlým přesunům těla a k složitým letovým fázím a při 

pohybech rotačních a po jejich ukončení. 

Při terénním testování se zjišťuje rovnováha statická a rovnováha dynamická. 

Při testování statické rovnováhy se nejčastěji měří čas výdrže v určité předepsané pozici či 

postoji, s očima otevřenýma nebo zavřenýma. Při testování dynamické rovnováhy se 

nejčastěji uplatňuje chůze po úzké ploše, někdy i originálně tvarované (Měkota, 1983). 

2.6 Testování pohyblivosti 

Diagnostice rozsahu pohybů vykonávaných v jednotlivých kloubech nebo kloubních 

systémech věnuje Měkota (1983) samostatnou kapitolu o testování pohyblivostních 

schopností. Ústředním pojmem je pohyblivost – schopnost vykonávat pohyby v náležitém 

rozsahu, o plné amplitudě.  

2.6.1 Přístupy k měření pohyblivosti 

Měkota (1983) uvádí čtyři přístupy pro měření pohyblivosti: 

• Měření úhlů – podstatou měření jsou zjištění a kvantifikace vzájemného postavení 

proximálního a distálního segmentu kloubu, dosaženého pasivním nebo aktivním 

pohybem. K měření se využívají různé druhy goniometrů, kterými se měří úhly ve 

třech základních rovinách (frontální, sagitální, transverzální). 

• Měření distancí – indikátorem pohyblivosti jsou vzdálenost, popř. změna vzdálenosti 

určitých bodů lidského těla od podložky nebo navzájem, zjištěné ve vhodně zvolených 

postojích či polohách. 

• Škálování – umožňují jen hrubou kvantifikaci, která však pro některé účely postačuje. 

• Testování – nejjednodušší testy pohyblivosti využívají pouze kvantifikaci splnil – 

nesplnil. Požadavky jsou formulovány jako pohybové úkoly (kontrolní cviky, polohy 

atd.), které má testovaný reprodukovat podle ukázky nebo instrukce. 
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2.7 Vojenská policie 

2.7.1 Působnost a úkoly VP 

Úvodní ustanovení, § 1 z.č. 124/1992 Sb., O vojenské policii 

Vojenská policie v rozsahu vymezeném tímto zákonem plní úkoly policejní ochrany 

ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž 

hospodaří Ministerstvo obrany. Vojenským policistou může být pouze voják z povolání. 

Působnost VP, § 2 z.č. 124/1992 Sb., O vojenské policii 

Vojenská policie působí vůči: 

a)   vojákům v činné službě (dále jen "vojáci"), 

b) osobám, které se nacházejí ve vojenských objektech a v prostoru, kde probíhají 

vojenské akce, a dále vůči osobám, které páchají trestnou činnost či přestupky spolu s vojáky 

nebo proti vojenským objektům, vojenskému materiálu nebo ostatnímu majetku státu, s nímž 

hospodaří Ministerstvo obrany. 

Úkoly VP, § 3 z.č. 124/1992 Sb., O vojenské policii 

(1) Vojenská policie plní tyto úkoly 

a) podílí se na zabezpečování kázně a pořádku ve vojenských objektech, 

b) podílí se na zabezpečování kázně a pořádku vojáky na veřejnosti, 

c) odhaluje trestné činy a zjišťuje jejich pachatele a činí opatření k předcházení 

trestné činnosti, 

d) působí v řízení o trestných činech, jako policejní orgán šetří přestupky vojáků, 

e) pátrá po vojácích a po vojenském materiálu nebo po dalších věcech v majetku 

státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany, 

f) podílí se na ochraně vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž 

hospodaří Ministerstvo obrany, 

g) podílí se na ochraně utajovaných informací, 

h) dohlíží nad bezpečností provozu vozidel ozbrojených sil a nad bezpečností 

provozu ostatních dopravních prostředků ve vojenských objektech, 

i) řídí provoz vozidel ozbrojených sil na pozemních komunikacích, 



 - 31 - 

j) vykonává dohled nad výcvikem a zdokonalováním odborné způsobilosti řidičů 

vozidel ozbrojených sil, 

k) vede evidenci vozidel ozbrojených sil a schvaluje technickou způsobilost 

vojenských vozidel, 

l) vede evidenci a statistiky potřebné k plnění svých úkolů, 

m) zajišťuje ochranu a doprovod určených osob, ochranu vyčleněných vojenských 

dopravních letadel pro přepravu ústavních činitelů a vojenských objektů určených pro 

odbavení přepravovaných ústavních činitelů a určených osob (dále jen "chráněné osoby"). 

(2) Úkoly VP při použití sil a prostředků Armády České republiky za stavu ohrožení 

státu nebo válečného stavu stanoví Ministerstvo obrany. 

(3) Vojenská policie plní další úkoly, pokud tak stanoví zvláštní zákon nebo 

mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána. 

2.7.2 Základní předpoklady a požadavky pro službu u VP 

V souladu s ustanovením § 1 zákona č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění 

zákona č. 39/1995 Sb. a zákona č. 213/2000 Sb., může být vojenským policistou pouze voják 

z povolání. 

Podmínkou přijetí ke službě u VP (dále jen VP) je splnění základních kritérií 

profesionální připravenosti, psychické způsobilosti a tělesné zdatnosti. Cílem výběrového 

řízení je posoudit vhodnost uchazeče o službu u VP podle stanovených kritérií a výběr 

nejvhodnějších kandidátů pro daná systemizovaná místa. 

Výběrové řízení zahrnuje: 

a) posouzení dosavadní praxe, základních předpokladů a požadavků pro službu ve VP, 

b) přezkoušení z tělesné zdatnosti, 

c) psychologické vyšetření. 

Vojenským policistou se může stát voják z povolání, který: 

a) je trestně bezúhonný (výpis z rejstříku trestů), 

b) není závislý na alkoholu, omamných a psychotropních látkách či hazardních hrách 

(čestné prohlášení), 

c) má zdravotní klasifikaci A - schopen bez omezení, 
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d) nepřekročil stanovené věkové hranice pro jednotlivé kategorie (vojenský průkaz), 

e) dosáhl vzdělání, odpovídající předpokládanému zařazení na systemizované místo 

(doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání), 

f) je držitelem řidičského oprávnění minimálně skupiny "B", 

g) úspěšně vykoná výběrové řízení. 

V případě, že uchazeč absolvuje výběrové řízení s výsledkem "vhodný pro službu ve 

VP" a z různých důvodů nemůže být ke službě přijat (např. z důvodu OMDZ, reorganizace, 

redislokace), je výsledek výběrového řízení platný po dobu 1 roku. Výběrové řízení lze 

opakovat nejdříve po uplynutí jednoho roku. 

 

2.8 Disciplíny pro výběrové řízení s uchazeči o službu u VP 

Přehled disciplín testů fyzické způsobilosti pro muže i ženy, s bodovým ohodnocením 

a maximálním počtem trestných bodů, je uveden v přílohách v tabulkách č. 2. - 4. 

 Testy fyzické způsobilosti pro uchazeče o službu ve Vojenské policii jsou rozděleny 

na testy pro mužské a ženské uchazeče. Muži vykonávají šest testů: běh na 12 minut, plavání 

100 metrů, člunkový běh 10 x 10 metrů, kliky za 30 sekund, leh – sed za 1 minutu a shyby 

nadhmatem. Ženská část uchazečů vykonává testů pět, jsou to tyto: běh na 12 minut, plavání 

100 metrů, člunkový běh 10 x 10 metrů, leh – sed za 1 minutu, šplh na 4 metrovém laně. 

Popisy jednotlivých testů pro muže i ženy jsou uvedeny v přílohách práce. 

2.8.1 Průběh testů fyzické způsobilosti pro uchazeče o službu u VP 

Testy fyzické způsobilosti se přezkušují v rámci výběrového řízení k Vojenské policii, 

které zahrnuje posouzení dosavadní praxe, základních předpokladů a požadavků pro službu u 

VP, lékařskou prohlídku, přezkoušení z tělesné zdatnosti a psychologické vyšetření. 

K postupu při samotném vykonávání testů fyzické způsobilosti není vydán žádný 

předpis ani pokyn, a tak záleží na tělovýchovných pracovnících, jak budou při testování 

postupovat. 

V praxi přezkušují většinou dva tělovýchovní pracovníci. Počet testovaných uchazečů 

není nijak omezen, proto jsou zkoušeni všichni přihlášení najednou. Testy plní všichni 

uchazeči po sobě, maximálně po dvojicích, aby bylo možné je řádně kontrolovat a měřit 

výsledky. Hromadně se vykonává jen test dvanáctiminutového běhu, jenž je v případě většího 
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počtu uchazečů rozdělen na více rozběhů. Test 100 metrů plavání vykonávají uchazeči 

v plaveckém bazénu (délka bazénu 25 či 50 metrů). 

Po testování jedné disciplíny se plynule přechází k testování další. V případě velmi 

malého počtu uchazečů, je mezi testy, podle uvážení tělovýchovných pracovníků, povolena 

menší přestávka. 

Testování fyzické způsobilosti začíná v hale, kde je u mužů proveden nejprve test 

člunkového běhu následovaný shyby, leh-sedy a poté kliky. 

U žen je rovněž prvním testem test člunkového běhu, po něm následuje test šplhu a 

leh-sedy. 

Po těchto testech mají uchazeči možnost se ještě převléci do běžeckého vybavení a 

poté se přemístí na atletický ovál, kde vykonají test dvanáctiminutového (Cooperova) běhu. 

Po dvanáctiminutovém běhu se uchazeči přemístí do bazénu, kde následuje poslední 

test, 100 metrů plavání. Po odplavání testy fyzické způsobilosti pro uchazeče končí. 

Za výsledky jednotlivých testů získávají uchazeči různý počet trestných bodů. V 

každém testu může uchazeč dostat 0 – 5 trestných bodů (viz. tabulky 3. a 4.). Jestliže uchazeč 

v testu není schopný podat výkon, nutný pro dosažení alespoň minimální hodnoty, za kterou 

je udělováno 5 trestných bodů, je hodnocen tak, že daný test nesplnil a testování pro něj 

končí. 

Trestné body, udělené za jednotlivé testy, se účastníkovi sčítají. Konečný výsledek 

trestných bodů je posouzen podle tabulky č. 5. V této tabulce se podle věku a pohlaví 

účastníka testů fyzické způsobilosti určí maximální počet trestných bodů. Jestliže účastník 

tuto hodnotu trestných bodů nepřekročí, úspěšně splní testy fyzické způsobilosti. 

2.8.2 Běh na 12 minut (Cooperův test) 

Dvanáctiminutový běh řadíme k hlavním testům obecné vytrvalosti. Globální 

vytrvalost aerobního charakteru se uplatňuje v mnoha pohybových a sportovních činnostech 

přímo (horské výstupy, přespolní běhy, plavání, …) a ve většině sportů nepřímo, tj. při 

tréninku. Abychom postihli daný typ vytrvalosti, musí pohybová činnost vyhovovat těmto 

základním požadavkům: 

• Do práce musí být zapojeny velké svalové skupiny. 

• Pohybová činnost musí být dostatečně intenzivní. 
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• Pohybová činnost musí trvat dostatečně dlouhou dobu (Měkota, 1983). 

U dvanáctiminutového testu se jedná o dlouhodobou vytrvalost, tj. schopnost 

vykonávat pohybovou činnost odpovídající intenzity déle než 10 minut. Jak jsem již uvedl, 

dvanáctiminutový běh patří mezi testy zjišťující  obecnou vytrvalost uchazeče.  

Test zavedl koncem šedesátých let 20. století americký lékař Kenneth Cooper, 

propagátor rozvoje tělesné zdatnosti. Test se využívá pro posuzování vytrvalostních 

schopností, aerobní vytrvalosti a kardiovaskulární kapacity (Neuman,2003). 

2.8.3 Plavání 100 m 

Plavání patří mezi pohybové aktivity cyklického charakteru s velkým aerobním 

potenciálem, podobně jako běh, běh na lyžích, plavání jízda na kole, chůze či veslování. 

Plavání je v některých případech výhodnější pohybovou aktivitou než ostatní, protože šetří 

pohybový aparát a při lokomoci významněji zatěžuje paže (Čechovská, Miler, 2008). 

Vliv vodního prostředí na lidský organismus: 

• Ve vodě se pohybujeme ve vodorovné poloze a voda nás nadlehčuje. 

• Současně klade mnohonásobně vyšší odpor než vzduch (energetická náročnost plavání 

je na jednotku překonané vzdálenosti ve srovnání s chůzí 2-5krát vyšší 

• Tepelná vodivost vody je přibližně 25krát vyšší než tepelná vodivost vzduchu, 

k zajištění stálosti vnitřního prostředí v chladnějším prostředí musíme vynaložit více 

energie. 

• Ženy plavou při stejné rychlosti s menší energetickou spotřebou než muži. 

• Energetická náročnost kraulu je u mužů vyšší než u žen na podobném stupni 

výkonnosti, především kvůli odlišnostem  v parametrech těla, rozložení svalové hmoty, 

hustoty a „splývavostí“ těla. 

• Spotřeba kyslíku vzrůstá s rychlostí plavání u plavců s nižší výkonnosti exponenciálně, 

u plavců vyšší výkonnosti lineárně. 

• Odpor vodního prostředí vzrůstá s rychlostí plavání rovněž exponenciálně (vztlaková 

síla a kvalita horizontální splývavé polohy těla ovlivňují vedle dalších faktorů odpor 

vody a energetickou náročnost plavání) 
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• Mezi čtyřmi plaveckými způsoby existují při stejné rychlosti značné rozdíly v jejich 

energetické náročnosti, u vrcholových plavců při dodržení stejné vzdálenosti a stejné 

rychlosti plavání je pořadí (od nejvyšší energetické náročnosti): 1. prsa, 2. znak, 3. 

motýlek, 4. kraul (Čechovská, Miler, 2008). 

 

Výdej energie v plavání závisí na více faktorech: 

• Na plaveckém způsobu 

• Na intenzitě plavání 

• Na úrovni techniky 

• Na tělesných předpokladech plavce 

• Na trénovanosti plavce 

Plavání patří mezi motorické dovednosti. Jedná se tedy o úspěšné vykonání určité 

plavecké činnosti. V tomto testu tedy o překonání vzdálenosti 100 metrů jednou nebo více 

z plaveckých technik. 

Plavec s dobře zvládnutou technikou zvládne takto krátkou trať zaplavat rychleji bez 

větší únavy, zatímco horší plavec s lepší kondicí dosáhne horšího času, neboť většinu energie 

použije pro krytí nadbytečných a brzdivých pohybů. Jedná se tedy o test zkoumající 

motorické dovednosti (plaveckou úroveň), ale i kondiční faktory (rychlostní vytrvalost).  

Procentuální vyjádření proporcí pohybových aktivit v kondičním plavání: 

• Aerobní zdatnost 50 % 

• Silová zdatnost 30 % 

• Pohybové aktivity zaměřené na koordinaci a rozsah kloubní pohyblivosti   20 % 

(Čechovská, Miler, 2008). 

Kromě otestování plaveckých dovedností je zde také testována rychlostní vytrvalost, 

při které je zapojován laktátový systém (Bartůňková, 2006). 
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2.8.4 Člunkový běh 10x10 m 

Člunkový běh patří mezi testy kondičních schopností, zkoumající zejména rychlostní 

schopnosti a zároveň zkoumá i koordinační schopnosti. V testu člunkového běhu je spojen 

komplex schopností rychlostních a koordinačních. Je třeba měnit vysoké zrychlení pohybu 

s rychlým brzděním a změnou směru a opětovným vysokým zrychlením. Test je náročný pro 

kosterně svalový aparát a při nedostatečném rozcvičení hrozí při rychlé změně směru zvýšené 

riziko zranění (zejména kotníků a kolen).  

2.8.5 Kliky 

Testování maximálního počtu opakování kliků za časovou jednotku (zde 30 sekund) 

ukazují silové předpoklady testovaného. Test vykonává pouze mužská část uchazečů. Test je 

jednoduchý, snadno proveditelný, nenáročný na prostředí, k jeho provedení je třeba pouze 

stopek. 

U testovaných osob je při provádění testu nutno kontrolovat zejména: 

• dotyk hrudníku s podložkou (podlahou) 

• rovné držení těla (prohýbání, vystrčené hýždě atd.) 

• propínání loktů 

Kliky za dobu 30 sekund patří mezi testy dynamické síly a dynamické lokální 

vytrvalosti extenzorů paže (Měkota, 1983). 

2.8.6 Leh-sed 

Leh sed prováděný za dobu jedné minuty patří, jako kliky za 30 sekund, mezi testy 

dynamické síly a dynamické lokální vytrvalosti. V případě tohoto testu zkoumá dynamické, 

vytrvalostně silové schopnosti břišního svalstva a bedrokyčlostehenních flexorů (Měkota, 

2002). Test je snadno proveditelný, a je taktéž součástí UNIFITTESTU (6-60) a moha jiných 

testových baterií. 

Motorický test leh – sed opakovaně nepřímo ukazuje na úroveň silových předpokladů 

břišních svalů a tonických flexorů kyčelních kloubů, které se hyperaktivně zapojují do 

pohybu. Tuto skutečnost je třeba brát v úvahu u osob se zvětšeným bederním prohnutím 

(lordózou).  
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Test se doporučuje provádět zřídka a vždy po správném nácviku s dostatečnou 

kompenzací. Důležité je plynulé provedení (obratel po obratli), bez odrážení do sedu od 

podložky pomocí loktů, hrudní části páteře a zad (Měkota, 2002).  

 

2.8.7 Shyby nadhmatem 

Tento test provádí opět pouze mužská část uchazečů, stejně jako kliky za dobu 30 

sekund. Ženy namísto shybů vykonávají test šplh na čtyřmetrovém laně s přírazem.  

K provedení testu stačí pouze doskočná hrazda, započítává se každý dokončený shyb, 

brada musí být nad žerdí. 

Při kontrole je třeba věnovat pozornost, aby nedocházelo zejména k: 

• Doprovodným škubavým pohybům trupu 

• Kopání dolními končetinami („plavání“) 

Shyby jsou test dynamicko vytrvalostní schopnosti svalů horních končetin, pletence 

ramenního a zad (Neuman, 2003). 

Testem tedy zjišťujeme maximální počet opakování shybu, je tedy indikátorem 

opakovaného projevu dynamické síly výše zmíněných svalových skupin (Měkota, 1983). 

2.8.8 Šplh na laně 4 m 

Šplh na laně 4 metry dlouhém s přírazem vykonávají uchazeči ženského pohlaví. Je 

náhradou za mužský test shybů. Testuje se svalová síla i vytrvalost ohýbačů paže, svalů 

pletence ramenního, svalů zad a dolních končetin (Neuman, 2003).  

U šplhu s přírazem se při přitahování, na rozdíl od shybů, aktivně zapojují i dolní 

končetiny. Měří se čas, za který uchazečka vyšplhá čtyřmetrovou vzdálenost a ne počet cyklů, 

jak je tomu u shybů. Uplatňuje se zde cyklická rychlost, daná frekvencí opakujících se 

stejných pohybů. 

Šplh patří mezi motorické dovednosti, tudíž výsledek je značně ovlivněn i technikou 

šplhu testované osoby a závisí také i na jejích somatických faktorech. 

Protože výsledek závisí na dosaženém čase, hraje zde důležitou roli také rychlost 

reakce a reakčně rychlostní schopnost (krátkodobá kontrakce při startu).
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3. Cíle práce, výzkumné otázky a hypotézy 

3.1 Cíle práce 

Hlavním cílem práce je analýza jednotlivých částí testů fyzické způsobilosti uchazečů 

k vojenské policii. 

Dílčími úkoly práce jsou: 

• Prostudovat dostupnou literaturu k realizaci motorických testů. 

• Prostudovat dostupnou literaturu o motorických schopnostech. 

• Celková analýza testů fyzické způsobilosti. 

Práce je založena na teoretické analýze jednotlivých testů. Každý test bude podrobně 

rozebrán z hlediska fyziologické zátěže a podle toho, kterou pohybovou schopnost převážně 

zkoumá. Výsledkem bude subjektivní zhodnocení funkčnosti a objektivnosti testů. 

 3.2 Výzkumné otázky 

• Jaké pohybové schopnosti zkoumají jednotlivé testy? 

• Která pohybová schopnost je v testech nejvíce a která nejméně zkoumána? 

• Jaké jsou metody zkoumání pohybových schopností jednotlivých testů? 

• Je vhodná kombinace jednotlivých testů jako testová baterie? 

 

 3.3 Hypotézy 

• Předpokládám, že testy nebudou zkoumat všechny pohybové schopnosti uchazečů. 

• Předpokládám, že některá pohybová schopnost bude zkoumána více než ostatní 

schopnosti. 
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4. Metody a postup řešení 

4.1 Metody 

V této práci budu pracovat s metodou analýzy odborné literatury, která poskytuje 

teoretická východiska k řešení definované problematiky. Pro zpracování této bakalářské práce 

jsem zanalyzoval odbornou literaturu z oblasti motorických testů, sportovní přípravy, 

sportovního tréninku, fyziologie a biochemie zátěže. Analýza odborné literatury patří mezi 

metody kvalitativního výzkumu. 

Termínem kvalitativní výzkum rozumíme jakýkoliv výzkum, jehož výsledků se 

nedosahuje pomocí statistických procedur nebo jiných způsobů kvantifikace. Některé z údajů 

mohou být kvantifikovány, ale analýza samotná je kvalitativní. Zabývá se nematematickým 

analytickým postupem, jehož výsledkem jsou poznatky odvozené z údajů shromážděných 

mnoha různými způsoby (Strauss, Corbinová, 1999). 

4.2 Postup řešení 

Šetření zaměřím na testy fyzické způsobilosti uchazečů k vojenské policii, dané 

výběrovým řízením. Zhodnotím typy jednotlivých testů, zda jsou orientovány rychlostně, 

vytrvalostně, silově či koordinačně. 

Každý jednotlivý test bude zhodnocen dle fyzické náročnosti a fyziologického zatížení 

na organismus. Půjde tedy o kvalitativní analýzu testů fyzických předpokladů. Kvalitativní 

analýzou fyzického popř. sportovního výkonu v testech fyzické způsobilosti zjistím náročnost 

jednotlivých testů. 

V práci bude též popsán i průběh testů fyzické způsobilosti pro uchazeče o službu u 

VP.  Analýza by měla prokázat, zda je některá z pohybových schopností v této testové baterii 

zkoumána více než ostatní schopnosti. Z výsledku analýzy testů tedy bude patrné, jestli testy 

fyzické způsobilosti pro uchazeče o službu u VP nejsou jednostranně zaměřeny na některou 

z pohybových schopností. 
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5. Výsledky 

Pro účely výsledků jsem vypracoval čtyři jednoduché tabulky. Tabulky č. 6. a č. 7. 

ukazují, které z pohybových schopností jsou v testech mužů (tabulka č. 6.) a v testech žen 

(tabulka č. 7.) hlavním a vedlejším objektem testování. 

Z tabulky č. 6. usuzuji, že pro mužskou část uchazečů je v nejvíce zastoupeno 

testování silových schopností, zatímco koordinační schopnosti nejméně. Z tabulky č. 7. pro 

ženskou část uchazečů, vyplývá, že testování silových a vytrvalostních schopností je 

zastoupeno ve stejné míře, testování koordinačních schopností jen jako součást testů, které 

mají za úkol primárně zkoumat jiné pohybové schopnosti. 

Tabulka č. 8. ukazuje, že v testech fyzické způsobilosti pro uchazeče o službu u VP 

jsou samostatně zastoupeny pouze testy kondičních schopností a tabulka č. 10., jaké metody 

měření kondičních schopností jsou v těchto testech využity. Z tabulky č. 9 vyplývá, že z pěti 

druhů metod měření složek kondičních schopností jsou využity dva druhy testových metod, 

nejvíce testy dynamické síly a dynamické lokální vytrvalosti a v menší míře testy obecné 

vytrvalosti. 

Testy fyzické způsobilosti pro uchazeče o službu u VP zahrnují jednotlivé testy 

v tělovýchovné praxi a testování osvědčené, spolehlivé a validní, poměrně nenáročné na 

organizaci a vybavení a jsou snadno měřitelné, přesto z výsledků tabulek č. 6. - 9. je možné 

usoudit, že jsou jednostranně zaměřené na testování kondičních schopností, a to zejména 

silových schopností u mužů a silových a vytrvalostních schopností u žen. 

Proto bych testy doplnil o některé testy z testování koordinačních a rychlostních 

schopností, z kondičních schopností bych ještě přidal alespoň jeden test na zjištění úrovně 

dynamické síly explozivní. 

Stávající testy fyzické způsobilosti pro uchazeče o službu u Vojenské policie bych 

navrhoval upravit následujícím způsobem: 

• Běh na 12 minut –  test má výbornou vypovídající hodnotu o vytrvalostních 

schopnostech uchazečů a v praxi motorického testování je oblíbenou a osvědčenou 

zkouškou. Proto bych tento test v testové baterii ponechal beze změn. 
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• Plavání 100 metrů – test vypovídá o motorických dovednostech (plavání) i o  úrovni 

vytrvalostních schopností uchazečů. Test bych v testové baterii také ponechal beze 

změn. 

• Člunkový běh – test bych v testové baterii navrhoval vyměnit za test Běh k metám se 

změnami směru (obrázek č. 2.) nebo Illinoiský běh hbitosti (člunkový běh s obíháním 

met) (obrázek č. 3.), v těchto dvou testech je zapojeno více složek koordinačních 

schopností než u člunkového běhu (popis obou testů je uveden v přílohách). Patří mezi 

testy koordinace a zručnosti testů koordinačních schopností. U obou těchto testů je 

výsledkem čas překonání trati, ale na rozdíl od člunkového běhu musí testované osoby 

ve větší míře řešit zejména orientační schopnost koordinačních schopností (rychlost 

orientace, přesnost hodnocení vzdálenosti, komplexní orientace atd.). 

• Kliky - Test kliků za 30 sekund bych nahradil testem kliků za 2 minuty, neboť uchazeči 

se snaží v časové tísni vykonat co největší počet kliků a ve většině případů dochází k 

nesprávnému provedení kliků. Prodloužením limitu na 2 minuty by došlo ke 

zpomalení frekvence provádění cviku a tím i k lepší kontrole správného provedení 

kliku. Počet kliků za 2 minuty by se v některých případech blížil maximálnímu počtu 

opakování tohoto pohybového aktu. Testy kliků během časového limitu dvou minut si 

v poslední době nacházejí oblibu v některých armádách západních států, např. v USA, 

kde uchazeči musí během časového limitu 2 minut vykonat alespoň 55 kliků 

(www.ferngraphics.ic.cz ). Test kliků bych zavedl i pro ženské uchazeče, neboť služba 

u VP má stejné nároky pro všechny policisty bez rozdílu pohlaví. 

• Leh - sed – většina uchazečů tento test provádí nesprávným způsobem (např. zvětšené 

bederní prohnutí atd.) a tím zatěžují jiné svalové skupiny, které nejsou předmětem 

testu. Proto bych jej v testové baterii vynechal. 

• Shyby – tento test dynamické síly horních končetin bych zaměnil za test šplhu, protože 

zkoumá i motorické dovednosti uchazečů a test by vykonávali uchazeči mužského i 

ženského pohlaví za stejných podmínek. 

• Šplh na laně 4 metry – viz shyby. 
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Jelikož testy fyzické způsobilosti uchazečů o službu u VP jsou víceméně jednostranně 

zaměřené (u mužů na sílu a u žen na sílu a vytrvalost), přiřadil bych do této testové baterie 

některé z testů zabývajícími se: 

• Testy dynamické síly explozivní – Mezi testy, které bych do testové baterie doplnil, by 

patřil jeden ze dvou testů dynamické síly explozivní. Měkota (1983) uvádí, že 

dynamická síla explozivní se projevuje v acyklických pohybových aktech výbušného 

charakteru, jakými jsou například vrhy, údery atd. Mezi oblíbené testy explozivní síly, 

využívané ve velké míře v atletice, patří skok daleký z místa odrazem snožmo a hod 

těžkým míčem obouruč (popis obou testů je uveden v přílohách), proto bych se 

přikláněl, aby jeden z těchto testů byl součástí testů fyzické způsobilosti uchazečů o 

službu u VP. 

• Testy koordinačních schopností – Testy fyzické způsobilosti bych dále doplnil o test 

zkoumající rychlostní projevy koordinačních schopností, které považuji za rovnocenné 

ostatním pohybovým schopnostem, a proto si zaslouží samostatnou zkoušku i 

v testech fyzické způsobilosti pro uchazeče o službu u VP. Belej – Junger (2006) v 

závěrech své práce o motorických schopnostech konstatují, že koordinačním 

schopnostem se poslední dobou věnuje zvýšená pozornost, ale v tělovýchovné praxi se 

tyto schopnosti zkoumají v menší míře.Volil bych ze dvou variant koordinačních testů, 

opakovanou sestavu s tyčí a celostním motorickým testem (popis obou testů je uveden 

v přílohách). První zmíněný testuje celkovou úroveň koordinace a kloubní 

pohyblivosti a je součástí testů fyzické pro uchazeče o službu u Městské policie 

hl.m.Prahy (www.mppraha.cz/nabor/testy/), byl také v testové baterii pro uchazeče o 

službu u Policie České republiky než ho nahradil test celostního motorického testu, 

který je součástí testové baterie dodnes (www.policie.cz/clanek/posouzeni-fyzicke-

zpusobilosti-uchazece.aspx). Je náročný na koordinaci, ale i sílu a vytrvalost. Nazývá 

se také Jacíkův motorický test podle ostravského pedagoga, který ho zavedl (Neuman, 

2003).). 

• Testy rychlostních schopností (akční rychlosti) – Testovou baterii uchazečů o službu 

u VP bych doplnil o ještě o poslední test, a to o zkoušku rychlostních schopností, 

konkrétně o test reakční rychlosti. Jedná se o jednoduchý test zachycení padajícího 

předmětu. (popis testu v přílohách). Testování reakční rychlosti je součástí některých 

jednotlivých testů fyzické způsobilosti pro uchazeče o službu u VP, samostatný test 

této schopnosti však již ne. Z testů, kde výsledkem je čas provedené zkoušky, se dá 
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posuzovat rychlost reakce uchazeče jen nepřesně, protože celkový čas testu je dán 

úrovní reakční a akční rychlosti uchazeče. 

 

Z výše uvedených výsledků, podle mnou navrhovaných změn, by mohla mít testová 

baterie fyzické způsobilosti pro uchazeče o službu u VP následující složení 8 testů: 

• Běh na 12 minut 

• Plavání 100 metrů 

• Illinoiský běh hbitosti 

• Kliky za 2 minuty 

• Šplh na laně 4 metry 

• Skok daleký z místa odrazem snožmo 

• Opakovaná sestava s tyčí 

• Zachycení padajícího předmětu 

Větší počet testů sice schopnosti uchazečů více prověří, ale je náročnější 

z organizačního a časového hlediska. Proto bych již více testů do této baterie nezařazoval. 
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6. Diskuze 

Ve třetí kapitole byly položeny výzkumné otázky, které se pokusím po analýze testů a 

literatury zodpovědět. 

Nejdříve se budu zabývat otázkou, jaké pohybové schopnosti zkoumají jednotlivé 

testy. Pro přehlednost jsem vypracoval tabulku č. 6. pro muže a tabulku č. 7. pro ženy, ze 

kterých vyplývá, že jednotlivé testy zkoumají i více schopností, neboť pohybové schopnosti 

se vzájemně prolínají a samostatně jsou těžko měřitelné. V jednotlivých testech je tedy 

většinou zkoumáno více schopností, z toho jedna dominuje. 

První disciplínou je pro obě pohlaví dvanáctiminutový běh, který zjišťuje vytrvalostní 

schopnosti, stejně jako plavání, které patří do základních motorických dovedností. Další 

testem pro obě pohlaví je člunkový běh 10 x 10 m, tento odráží úroveň rychlostních 

schopností uchazečů a v menší míře i úroveň koordinačních schopností, při rychlém měnění 

směru běhu. Kliky cvičí pouze muži a ukazují silové a rychlostní schopnosti prsních svalů a 

trojhlavých svalů pažních. Další společnou disciplínou je sed – leh, ukazující silové 

schopnosti břišních svalů a bedrokyčelních flexorů. Shyby nadhmatem opět vykonávají jen 

muži, jedná se o zjištění silových schopností flexorů paží. Ženy namísto shybů plní test ve 

šplhu s přírazem, tento test rovněž zkoumá úroveň silových schopností flexorů paží, ale i sílu 

dolních končetin. Šplh je motorickou dovedností a určitým způsobem testuje i koordinační 

schopnosti uchazeček. 

Otázku, která pohybová schopnost je v testech nejvíce zkoumána, je třeba opět rozdělit 

na testy pro muže a pro ženy. Dle tabulky č. 6. vidíme, že pro testování mužů převládají testy 

zkoumající silový charakter kondičních schopností, rychlostní  a vytrvalostní charakter 

schopností je zkoumán na podobné úrovni, zatímco koordinační schopnosti minimálně, 

v rámci plavání a člunkového běhu, který však hlavně testuje schopnosti rychlostní. 

Z tabulky č. 7. zjišťujeme, že úroveň silových a vytrvalostních schopností pro ženy je 

testována na stejné úrovni, následována rychlostními schopnostmi. Koordinační schopnosti 

samostatně nejsou testovány, pouze jako součást člunkového běhu, plavání a šplhu. 

Na otázku jaké jsou metody zkoumání pohybových schopností jednotlivých testů, 

jsem vypracoval tabulky č. 8. a 9. Z tabulky č. 8. vidíme, že v testech fyzické způsobilosti 

jsou z testů koordinačních, kondičních a rychlostních schopností zastoupeny pouze testy 
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kondičních schopností a z nich podle tabulky č. 9. jen dvě metody, a to metoda testování 

dynamické síly a dynamické lokální vytrvalosti a metoda testování obecné vytrvalosti. 

Abychom zodpověděli otázku, zda je vhodná kombinace testů jako testová baterie, 

musíme určit, jaké schopnosti vyžaduje práce vojenského policisty. Služba vojenského 

policisty je různorodá, od služby u dopravní policie VP až po ochranu osob VP. Vybrat 

vhodné testy do testové baterie, tak aby zjistily potřebné pohybové schopnosti pro daný účel 

výběru, je velmi problematické a vyžaduje zkušeného profesionála. Je třeba si uvědomit, které 

schopnosti jsou pro práci vojenského policisty nejvíce třeba, proto by bylo nejlepší vytvořit 

analýzu této profesní činnosti (profesiogram) a podle výsledku určit nejvhodnější testy. 

Testy fyzické způsobilosti pro uchazeče o službu k Vojenské policii jsou jednotné pro 

všechna oddělení VP. Pouze na některá specializovanější oddělení VP jsou v rámci 

výběrového řízení náročnější fyzické testy.  

Každý vojenský policista se však může ve službě setkat se situacemi, kdy bude 

zasahovat při páchání trestných činů a přestupků v prostorách a objektech patřícím AČR, 

zejména přestupkům a trestným činům vojáků. Proto by všechny pohybové schopnosti u 

uchazečů měli být rovnovážně zastoupeny, měli by být na vyšší úrovni než pohybové 

schopnosti běžných občanů populace i vojáků AČR.  

Testy jsou vybrány tak, aby je bylo možno provést na různých místech, různými 

přezkušujícími pracovníky a za stejných podmínek. Většina z testů je proto poměrně 

jednoduchá a nenáročná na prostředí a pomůcky.  

V testové baterii mužů zcela chybí test koordinačních schopností. Ženy vykonávají 

místo shybů test šplhu, který zkoumá nejen silové a rychlostní schopnosti, ale do jisté míry i 

koordinační schopnosti. 

Z výše uvedených důvodů bych do testové baterie pro uchazeče o službu ve Vojenské 

policii navíc začlenil alespoň jeden test zkoumající koordinační schopnosti a jeden test 

samostatně zkoušených rychlostních schopností, zejména testování reakční rychlosti. Myslím, 

že tyto schopnosti jsou ve služebním poměru vojenského policisty stejně potřebné jako ostatní 

pohybové schopnosti. 

 Jelikož služba u VP klade stejné nároky na muže i na ženy, bylo by vhodné testy 

sjednotit tak, aby všichni uchazeči bez rozdílu pohlaví plnili stejné testy. Test kliků by tedy 

plnili i uchazečky a obě pohlaví buď šplh či shyby. 
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7. Závěry 

Analýza testů fyzické způsobilosti pro uchazeče o službu u VP ukázala, že testy jsou 

jednostranně zaměřeny na testování kondičních schopností, konkrétně silových schopností u 

mužských uchazečů a silových a vytrvalostních schopností u ženských uchazečů. 

Testová baterie je složena z šesti testů pro muže a pěti pro ženy. Vzhledem k tomu, že 

na službu u VP jsou požadovány stejné nároky bez rozdílu pohlaví, bylo by vhodné, aby tyto 

výběrové testy byly stejné pro muže i ženy. 

Testy fyzické způsobilosti pro uchazeče o službu u VP, bych rozšířil o test dynamické 

síly explozivní, test rychlostního projevu koordinačních schopností (testy pohyblivosti) a test 

akční rychlosti. Testování těchto i ostatních schopností, hlavně dynamické explozivní síly, 

jsou důležitou součástí některých osvědčených testových baterii (např. Fitnessdiagnostika, test 

tělesné zdatnosti a výkonnosti školní mládeže (Neuman, 2003) či UNIFITTEST). 

Testy bych rozšířil o výše zmíněné testy tak, aby v baterii bylo maximálně 8 

jednotlivých testů. Více testů bych, hlavně z organizačních důvodů a časové náročnosti, 

nedoporučoval. 

Jak již bylo uvedeno, v testech fyzické způsobilosti pro uchazeče o službu u VP jsou 

nadměrně zastoupeny testy silové. Tato práce by měla vést k zamyšlení nad složením této 

testové baterie a významem jednotlivých testů v baterii. Práce by mohla poskytnout i 

možnosti, jakými by se dala tato testová baterie rozšířit. 

Nejprve by však měla být provedena analýza pracovních činností u VP, aby podle ní 

mohly být vybrány nejvhodnější testy pro tuto baterii.
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Přílohy 

Příloha 1: Popis motorických testů 

1. Běh na 12 minut (Cooperův test) 

Provedení 

Na pokyn startéra zaujmou testované osoby postavení vysokého startu, na znamení 

(zapískání či startovní výstřel) vyběhnou a bez přerušení běží po dobu 12 minut s cílem 

uběhnout ve stanoveném čase co největší vzdálenost. Znamením pro ukončení běhu je druhý 

výstřel či zapískání. Na tento signál se testované osoby zastaví (po několika krocích doběhu) a 

vrátí se na místo, kterým probíhaly v okamžiku druhého výstřelu. Zde vyčkají na 

zapisovatele, který zaznamenává uběhnutou vzdálenost (Měkota, 1983). 

Hodnocení a záznam 

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

(tato vzdálenost se doměří v rámci označeného 50 metrového úseku), (Kovář, Měkota, 2002). 

Pokyny a pravidla 

• Testu předchází rozcvičení a výklad pohybového zadání. 

• Start je hromadný, povely podle pravidel atletiky, ve skupině by nemělo být více než 

30 osob. 

• V případě obtíží může testovaný vystřídat běh s chůzí a chůzi opět během. Není 

dovoleno úplně se zastavit a odpočívat. V případě větších obtíží (závrať, bolest na 

prsou, silná únava, slabost, snížená smyslová kontrola nebo jakýkoliv jiný bolestivý 

nebo nezvyklý úkaz) je žádoucí test ihned přerušit. 

• Každou testovanou osobu po dobu běhu sleduje jeden pomocník, který zaznamenává 

počet kol a po ukončení běhu přesně určí místo, kde se testovaný nacházel v okamžiku 

signálu k ukončení testu. 

• Průběžně se hlásí čas běhu, po ukončení běhu zůstanou všichni testovaní na místech a 

vyčkají na změření vzdálenosti. 

• Předepsán je lehký cvičební úbor, hřebové tretry nejsou dovoleny (Měkota, 2002).
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2. Plavání 100 m 

Provedení 

Na povel startéra zaujmou testované osoby startovní postavení. Na znamení (krátký 

hvizd píšťalkou) provedou startovní skok a snaží se co nejrychleji uplavat vzdálenost 100 m 

(Měkota, 1983). 

Hodnocení a záznam 

Zaznamenáváme dosažený čas s přesností na 0,1 sekundy (Měkota, 1983). 

Pokyny a pravidla 

• Testu předchází plavecké rozcvičení a výklad. 

• Startovní skok se provádí z bloku. 

• Maximální počet plavců je dán počtem drah (Měkota, 1983). 

 

3. Člunkový běh 10x10 m 

Provedení 

Pohybový úkol spočívá v opakovaném proběhnutí 10 metrové vzdálenosti v dotykem 

čar alespoň jednou nohou v co nejkratším čase. Běhá se tam a zpět, celkem deset přeběhů bez 

přerušení (Měkota, 1983). 

Hodnocení a záznam 

Hodnotí se celkový čas deseti přeběhů v sekundách (s). Stopky se zastavují, jakmile 

testovaná osoba proběhne cílovou čáru při desátém přeběhu. Přesnost záznamu 0,1 s (Kovář, 

Měkota, 2002). 

Pokyny a pravidla 

• Testu předchází rozcvičení a výklad pohybového zadání. 

• Testovaná osoba vybíhá z polovysokého startu na hvizd píšťalky. 

• Při provádění venku musí být dobré počasí, dráha rovná a suchá. 

• Použití hřebových treter není dovoleno (Měkota, 2002). 

 

4. Kliky 

Provedení 

Testovaná osoba zaujme vzpor ležmo. Na povel startéra testovaný co nejrychleji 

opakovaně střídá polohy vzpor ležmo – klik ležmo – vzpor ležmo s cílem dosáhnout 

maximální počet cyklů za dobu 30 s. Trup je toporný (nevysazovat), v poloze kliku se hrudník 

lehce dotkne podlahy (Měkota, 1983). 
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Hodnocení a záznam 

Hodnotí s zaznamenává se počet úplných a správně provedených cyklů za dobu 30 s 

(jeden cyklus = přechod ze vzporu ležmo do kliku ležmo a zpět do vzporu ležmo). Pokud 

testovaný nevydrží cvičit celých 30 s, zaznamená se počet cyklů za dobu, po kterou cvičit 

vydržel. Přerušení cvičení je přípustné (Kovář, Měkota, 2002). 

Pokyny a pravidla 

• Pohyb vysvětlíme a demonstrujeme. 

• Nedokonale provedený klik se nezapočítává. 

• Cyklus, který je dokončen po časovém limitu nezapočítáváme.  

• Pohyb je třeba provádět plynule a bez přestávek po celou dobu 30 s. Pauza (jedna i 

více) v důsledku únavy je však možná. 

• Skupinovým testováním ve dvojicích lze současně testovat několik osob, počet 

správně provedených cviků počítá necvičící (Měkota 1983). 

 

5. Leh-sed 

Provedení 

Testovaná osoba zaujme základní polohu leh na zádech pokrčme, paže skrčit vzpažmo 

zevnitř, ruce v týl, sepnout prsty, lokty se dotýkají podložky. Nohy jsou pokrčeny v kolenou 

v úhlu 90 stupňů, chodidla od sebe ve vzdálenosti 20-30 cm, u země je fixuje pomocník. Na 

povel provádí testovaná osoba co nejrychleji opakovaně sed (oběma lokty se dotkne 

souhlasných kolen) a leh (záda a hřbety rukou se dotknou podložky) s cílem dosáhnout 

maximální počet cyklů za dobu 60 s (Měkota, 2002). 

Hodnocení a záznam 

Hodnotí s zaznamenává se počet úplných a správně provedených cyklů za dobu 60 s 

(jeden cyklus = přechod z lehu do sedu a zpět do lehu). Pokud testovaný nevydrží cvičit 

celých 60 s, zaznamená se počet cyklů za dobu, po kterou cvičit vydržel. Přerušení cvičení je 

přípustné (Kovář, Měkota, 2002). 

Pokyny a pravidla 

• Pohyb vysvětlíme a demonstrujeme. 

• Po celou dobu cvičení je třeba dodržet úhel pokrčení v kolenou 90 stupňů, paty na 

podložce, ruce v týl, prsty sepnuté, v základní poloze hlava, prsty a lokty na podložce, 

v sedu dotek kolen lokty (kontroluje pomocník). 

• Není dovoleno odrážení pomocí loktů, hrudní části páteře a zad od podložky. 
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• Pohyb je třeba provádět plynule a bez přestávek po celou dobu 60 s. Pauza (jedna i 

více) v důsledku únavy je však možná. 

• Skupinovým testováním ve dvojicích lze současně testovat několik osob, počet 

správně provedených cviků počítá necvičící. Testujícímu se doporučuje hlásit 

průběžně čas po 15 s (Měkota, 1983). 

 

6. Shyby nadhmatem 

Provedení 

Z klidného svisu nadhmatem v šíři ramen se testovaná osoba přitahuje do shybu. 

Brada je nad žerdí, spouští se zpět do základní polohy až jsou paže celé napjaté. Pohyb je 

plynulý, bez přerušení až do únavy (Měkota, 1983). 

Hodnocení a záznam 

Zaznamenává se počet ukončených a správně provedených shybů. Přesnost záznamu 

je 1 shyb (Měkota, 1983). 

Pokyny a pravidla 

• Pohyb vysvětlíme a demonstrujeme. 

• K usnadnění pohybu nesmí testovaný používat hmit, švih, kopání nohama. 

• Test se provádí plynule bez přerušení, nedokonale provedený shyb se nezapočítává. 

• Test končí, jestliže testovaný přeruší plynulý pohyb na dvě a více sekund, popřípadě 

dvakrát za sebou se nepřitáhne do požadované polohy (Měkota, 2002). 

 

7. Šplh na laně 4 m 

Provedení 

Testovaná osoba se postaví ke svislému lanu, na povel co nejrychleji šplhá s přírazem 

po laně vzhůru, kde se dotkne značky ve výšce 4 m (Kovář, Měkota, 2002). 

 Hodnocení a záznam 

Stopky se zastavují, jakmile se testovaná osoba dotkne rukou vyznačené značky na 

laně. Přesnost záznamu 0,1 s (Kovář, Měkota, 2002). 

Pokyny a pravidla 

• Pohyb vysvětlíme a demonstrujeme. 

• Test končí, jestliže testovaná osoba vyšplhá k požadované značce a dotkne se jí rukou 

nebo prostoru nad ní (Měkota, 1983). 
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8. Běh k metám se změnami směru 

Provedení 

V běhu k metám se změnami směru leží pět medicinbalů očíslovaných od 1 do 5 

v půlkruhu stejně vzdálených od sebe a šestý ve středu půlkruhu (viz obrázek č. 2.). Běžec 

startuje ze středu půlkruhu zády k ostatním medicinbalům. Vybíhá na znamení startéra, který 

vyvolá číslo od 1 do 5. Testovaný se otočí a běží k určenému míči, dotkne se ho a běží zpět ke 

středovému míči. Než se dotkne středového míče, oznámí vedoucí další číslo, běžec se zatím 

dotkne středového míče a běží k nově označenému míči (Neuman, 2003). 

Hodnocení a záznam 

Hodnotí se celkový čas v sekundách (s). Měří se čas, za který se testovaný dotkne tří 

míčů, test končí třetím dotykem středového míče Přesnost záznamu 0,1 s (Neuman, 2003). 

Pokyny a pravidla 

• Testu předchází rozcvičení a výklad pohybového zadání. 

• Testovaná osoba startuje zády k ostatním medicinbalům. 

• Při provádění venku musí být dobré počasí, dráha rovná a suchá. 

 

9. Illinoiský běh hbitosti (člunkový běh s obíháním met) 

Provedení 

Na trati běhu jsou čtyři mety ve vzdálenosti 305 cm od sebe, to znamená, že první 

meta je na startovní čáře a čtvrtá – na konečné čáře – je od ní vzdálena 915 cm (obrázek č. 3.). 

Testovaná osoba provede celkem šest přeběhů. Startuje se v leže na břiše, dlaně na zemi u 

ramen a hlava se dotýká startovní čáry. Na povel vyběhne a snaží se trať proběhnout co 

nejrychleji. První dva přeběhy jsou hladké, běží se od startovní čárko konečné a zpět. Pak 

oběhne první židli (má ji po levé ruce), druhou (po pravé ruce), třetí a čtvrtou a probíhá kolem 

židlí nazpět. Oběhne židli na startovní čáře (má ji po levé straně) a běží ke konečné čáře a zpět 

ke startovní čáře a zde běh končí (Neuman, 2003). 

Hodnocení a záznam 

Hodnotí se celkový čas v sekundách (s). Měří se čas, za který uchazeč proběhne celou 

trať. Přesnost záznamu 0,1 s (Neuman, 2003). 

Pokyny a pravidla 

• Testu předchází rozcvičení a výklad pohybového zadání. 

• Testovaná osoba startuje zády k ostatním medicinbalům. 

• Při provádění venku musí být dobré počasí, dráha rovná a suchá. 



 - 53 - 

10. Skok daleký z místa odrazem snožmo 

Provedení 

Ze stoje mírně rozkročného, podřep, zapažit, předklon – odrazem snožmo skok daleký 

vpřed se současným švihem paží vpřed. Úkolem je skočit co nejdále, skáče se od zřetelně 

vyznačené odrazové čáry (Měkota, 1983). 

Hodnocení a záznam 

Měří se délka skoku v celých centimetrech. 

Pokyny a pravidla 

• Testu předchází výklad pohybového zadání. 

• Testovaná osoba stojí v základním postavení špičkami těsně u odrazové čáry, chodidla 

rovnoběžně. 

• Měří se od odrazové čáry k místu dotyku pat s podložkou při doskoku (směrodatná je 

stopa bližší, a to její zadní okraj) (Měkota, 1983). 

 

11. Hod těžkým míčem obouruč 

Provedení 

Ze stoje mírně rozkročného (špičky nohou těsně u čáry) čelem do směru hodu, míč 

nad hlavou. Testovaná osoba provede nápřah spojený se záklonem trupu, pak hodí míč vpřed, 

jak nejdál může (Měkota, 1983). 

Hodnocení a záznam 

Měří se vzdálenost dopadu míče v metrech s přesností na 0,1 m (Měkota, 1983). 

Pokyny a pravidla 

• Testu předchází zácvik, bez měření. 

• K testu se využívá míč 2 kg. 

• Měří se od odhodové čáry k místu dopadu míče (Měkota, 1983). 

 

12. Opakovaná sestava s tyčí 

Provedení 

Testovaný začíná v základní poloze – stoj mírně rozkročný, bosé nohy, drží tyč 

nadhmatem za zády vzadu rovně (úchop asi o 20 cm širší než je šíře ramen). Za stálého držení 

tyče oběma rukama překračuje tyč jednou i druhou nohou, potom se vzpřímí s tyčí vodorovně 

před sebou, provede rychle sed a leh na zádech a přitom provleče obě nohy nad tyčí a vstane, 

tím se opět dostane do základního postavení (Neuman, 2003). 
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Hodnocení a záznam 

Měří se čas pěti opakovaných sestav na desetiny sekundy a tyč se nesmí po celou dobu 

pustit (Neuman, 2003). 

Pokyny a pravidla 

• Testu předchází rozcvičení a protažení. 

• K testu se využívá gymnastická tyč o délce 95 cm. 

• Během testu se musí dodržovat jednotlivé předepsané polohy (Neuman, 2003). 

 

13. Celostní motorický test 

Provedení 

Testovaný z lehu na zádech (lopatky a paty se dotýkají země) přechází do stoje 

spatného, potom do lehu na břiše (hrudník se musí dotýkat podložky) a znovu do stoje 

spatného. Sestavu uchazeč opakuje co nejrychleji po dobu dvou minut (Neuman, 2003). 

Hodnocení a záznam 

Za každou provedenou polohu se započítává jeden bod (Neuman, 2003). 

Pokyny a pravidla 

• Testu předchází rozcvičení a protažení. 

• Způsob přechodu z jedné polohy do druhé je libovolný. 

• Dbáme na to, aby každá poloha byla provedena přesně. 

• Cvičení lze při únavě přerušit, ale čas běží dál (Neuman, 2003). 

 

14. Zachycení padajícího předmětu 

Provedení 

Testovaná osoba se posadí ke stolu, ruku položí zápěstím přes okraj stolu. Zkoušející 

stojí před testovaným, tyč s měřítkem v cm, které drží u horního konce, vloží testovanému do 

připravené ruky. Ten ji obepne pootevřenou pěstí tak, aby mezera kolem měřítka byla asi 1 

cm. Zkoušející povytáhne měřítko vzhůru, aby nulový bod měřítka byl na úrovni horního 

okraje ruky testovaného. Současně slovním pokynem „připraveno“ upozorní, že pohybový akt 

se uskuteční během příštích čtyř sekund. Pak zkoušející tyč pustí, ta padá volným pádem ve 

svislé poloze k zemi. Úkolem testovaného je tyč zachytit (zastavit pád) co nejdříve sevřením 

ruky, která zůstane opřena o stůl (Měkota, 1983). 
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Hodnocení a záznam 

Zapisují se výsledky pěti pokusů v centimetrech. Nejlepší a nejhorší pokus se škrtá, 

testové skóre vyjadřuje aritmetický průměr zbylých třech pokusů (Měkota, 1983). 

Pokyny a pravidla 

• Pohybový akt demonstrujeme a vysvětlíme. 

• Tyč s měřítkem pouští testující 1 – 4 sekundy po návěští „připraveno“, intervaly jsou 

nepravidelné. 

• Testovaná osoba fixuje pohled na černou značku na měřítku, nedívá se na ruku 

testujícího (Měkota, 1983).
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Příloha 2: Tabulky 

 

Tabulka č. 1.: Vymezení vytrvalostních schopností podle převážné aktivace energetických 

systémů (Dovalil, 2009). 

Vytrvalost Převážná aktivace 

energetického systému 

Doba trvání pohybové 

činnosti 

Dlouhodobá O2 Přes 10 minut 

Střednědobá LA - O2 Do 8 – 10 minut 

Krátkodobá LA Do 2 – 3 minut 

Rychlostní ATP – CP Do 20 – 30 minut 

 

 

Tabulka č. 2.: Základní dělení motorických testů (Měkota, 1983). 

MOTORICKÉ TESTY 

 

Maximální výkonnosti 

 

Typického pohybového projevu 

Schopností 

 

Dovedností Jiné 

Laboratorní 

 

Terénní 

Plně standardizované 

 

Částečně standardizované 

Individuální 

 

Skupinové 
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Tabulka 3.: Testy fyzické způsobilosti pro uchazeče o službu k VP (MUŽI)  

DISCIPLÍNA 0 BOD Ů 1 BOD 2 BODY 3 BODY 5 BODŮ POZNÁMKA 

Běh na 12 

min. 

3100 3000 2800 600 2000 Na atletické 

dráze (metry) 

Plavání  

100 m 

1:35 1:45 2:05 2:20 2:50 (minuty : 

sekundy) 

Člunkový běh 

10x10 m 

24,00 25,00 26,00 28,00 30,00 V sekundách 

Kliky 

 

35 30 25 15 10 Počet kliků za 

30 sekund 

Leh-sed 

 

55 50 45 35 30 Počet leh-sedů 

za 60 sekund 

Shyby 

nadhmatem 

16 13 10 7 5 Počet shybů 

 

Tabulka č. 4.: Testy fyzické způsobilosti pro uchazeče o službu k VP (ŽENY) 

DISCIPLÍNY 0 BOD Ů 1 BOD 2 BODY 3 BODY 5 BODY POZNÁMKA 

Běh na 12 

min. 

2600 2450 2300 2000 1600 Na atletické 

dráze (metry) 

Plavání  

100 m 

2:20 2:40 3:00 3:20 3:40 (minuty : 

sekundy) 

Člunkový běh 

10x10 

29,00 30,00 32,00 35,00 40,00 V sekundách 

Šplh na laně  

4 m 

7,00 8,00 9,00 10,00 Vyšplhat S přírazem 

(v sekundách) 

Leh-sed 

 

48 45 40 33 25 Počet leh-sedů 

za 60 sekund 
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Tabulka č. 5.: Maximální počet trestných bodů v testech fyzické způsobilosti k Vojenské 

policii 

Věk Muži Ženy 

Do 25 10 10 

26-30 12 12 

31-35 14 14 

36-40 18 18 

Nad 40 22 22 

 

 

Tabulka č. 6.: Zastoupení pohybových schopností v jednotlivých disciplínách (MUŽI). 

 Síla Rychlost Vytrvalost Koordinace Pohyblivost 

Běh na 12 

min. 

  X  X 

Plavání 100 

m 

 X X  X 

Člunkový 

běh 10x10 

 X  X X 

Kliky X X   X 

Leh – sed X X X  X 

Shyby 

nadhmatem 

X    X 

Vysvětlivky: 

X – schopnost, která je hlavním objektem testování. 

X – schopnost, která je vedlejším objektem testování. 
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Tabulka č. 7.: Zastoupení pohybových schopností v jednotlivých disciplínách (ŽENY). 

 Síla Rychlost Vytrvalost Koordinace Pohyblivost 

Běh na 12 

min. 

  X  X 

Plavání 100 

m 

 X X  X 

Člunkový 

běh 10x10 

 X  X X 

Leh – sed X X X  X 

Šplh 4 

metry 

X X  X X 

Vysvětlivky: 

X – schopnost, která je hlavním objektem testování. 

X – schopnost, která je vedlejším objektem testování. 

 

Tabulka č. 8.: Zastoupení způsobu testování jednotlivých základních schopností v testech 

fyzické způsobilosti pro uchazeče o službu ve Vojenské policii. 

 A B C D 

Testy fyzické 

způsobilosti 

  

X 

  

A – Testy koordinačních schopností 

B – Testy kondičních schopností 

C – Testy rychlostních schopností 

D – Testy pohyblivosti 
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Tabulka č. 9.: Zastoupení jednotlivých metod měření kondičních schopností. 

 A B C D E 

Běh na 12 

min. 

    X 

Plavání 100 

m 

    X 

Člunkový 

běh 10x10 

 X    

Kliky 

 

 X    

Leh – sed 

 

 X    

Shyby 

nadhmatem 

 X    

Šplh 4 m 

 

 X    

Vysvětlivky: 

A – Dynamometrie 

B - Testy dynamické síly a dynamické lokální vytrvalosti 

C - Testy statické lokální vytrvalosti 

D - Testy dynamické síly explozivní 

E - Testy obecné vytrvalosti
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Příloha 3: Obrázky 

 

Obrázek 1. Model hierarchické struktury komplexu pohybových schopností (Měkota, 2000). 
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Obrázek č. 2. Běh k metám se změnami směru, vzdálenost mezi metou 6 a ostatními je 3 m a 

mezi metami 1 až 5 je 1,5 m  (Neuman, 2003). 

 

Obrázek č. 3. Illinoiský běh hbitosti 
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