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1 IJvod 

V posledních letech se mění ve světě i u nás pojetí koncepce školní tělesné výchovy. 

Důvodem je měnící se životní styl. Za důležitý přínos tělesné výchovy je považováno zvýšení 

tělesné zdatnosti dětí na optimální úroveň, která by byla dostatečnou prevencí civilizačních 

chorob. Z tohoto důvodu není tělesná zdatnost chápána jako kategorie odrážející výkon, ale 

jako zdatnost ovlivňující zdravotní stav a působící preventivně na problémy spojené 

s hypokinézou. Zdraví se stává nejdůležitějším aspektem. V říjnu 2002 schválilo Ministerstvo 

zdravotnictví České republiky realizaci „Dlouhodobého programu zlepšení zdravotního stavu 

obyvatelstva České republiky - Zdraví pro všechny v 21.století" (Ministerstvo zdravotnictví 

České republiky, 2002) [21]. Na základě tohoto dokumentu je škola povinna poskytovat 

systematické vzdělávání a výchovu a vytvářet dovednosti a návyky podporující zdraví. 

Každého učitele tělesné výchovy by měla tato problematika zajímat. 

Položila jsem si tedy otázku, zda a jak lze pojetí zdravotně orientované tělesné výchovy 

realizovat v současných podmínkách na 2.stupni základní školy. 

Především se zaměřuji na to, jak lze stanovit míru tělesné zdatnosti, jak souvisí tělesná 

zdatnost s pohybovými aktivitami dětí, a věnuji se též problematice hodnocení tělesné 

zdatnosti. Chtěla bych také orientačně ověřit použití dvou testových baterií v naší školní 

praxi. 

Touto diplomovou prací bych chtěla přispět ke zlepšení úrovně tělesné výchovy 

odpovídající měnícím se potřebám naší společnosti. 



2 Problém, cíl a úkoly práce 

Problém 

Nedostatek pohybu vážně ohrožuje současnou populaci mladých lidí. Do jaké míry může 

školní tělesná výchova účinně přispívat k prevenci proti tomuto jevu svým zdravotně 

orientovaných pojetím? 

Cíl práce 

Cílem této diplomové práce je na základě shromážděných aktuálních informací 

týkajících se zdravotně orientované zdatnosti postihnout změny v testování a hodnocení 

tělesné zdatnosti na 2.stupni základní školy, prakticky ověřit užití a účelnost dvou 

testových baterií a zpracovat návrh vhodných metod a prostředků rozvoje zdravotně 

orientované zdatnosti a nabídku pohybových činností k včlenění do tradičního obsahu 

tělesné výchovy. 

6 



Ú k o l y 

1. Shromáždit dostatečné množství aktuálních informací k dané problematice. 

2. Zjistit a popsat různé aspekty tělesné zdatnosti a možnosti hodnocení. 

3. Vybrat dvě testové baterie, podrobně je popsat a doplnit ilustracemi. 

4. Prakticky ověřit testové baterie a na jejich základě vyhodnotit tělesnou zdatnost žáků 

na 2.stupni základní školy. 

5. Porovnat užití baterií FITNESSGRAM a UNIFITTEST (6-60) ve školní praxi. 

6. Dotazníkem zjistit názor dětí na užití testových baterií a na hodnocení. 

7. Zpracovat návrh vhodných metod rozvoje zdravotně orientované zdatnosti a nabídnout 

pohybové činnosti a cvičení uplatnitelná ve školní praxi. 
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3 Teoretická část 

3.1 Zdraví a zdravotně orientovaná tělesná výchova 

V současné dobo se stále více do popředí dostává problematika zdraví jedince. Pojem 

zdraví je chápán jako individuální pocit pohody - vyvážený tělesný, duševní, sociální a 

duchovní stav. Postihuje i optimální vztahy v užší společnosti a udržitelný stav přirody. Na 

kvalitu zdraví má vliv chování, způsob života a jednání každého z nás, ale také zdraví 

komunity, v níž žijeme a pracujeme, : globální zdraví světa. Zdraví je považováno za nejvyšší 

hodnotu, o kterou je třeba usilovat a pečovat. Každý z nás by za ni měl cítit svou 

odpovědnost. 

Toto pojetí zdraví překračuje hranice medicíny a dotýká se kromě jiného také ekologie, 

psychologie, sociologie, pedagogiky a umožňuje uplatnění nové preventivní strategie -

podpory a ochrany zdraví. 

Zdraví je považováno za základní lidskou hodnotu, která zásadně ovlivňuje kvalitu 

života od mládí až po stáří. Zdůrazňován je celoživotní charakter ovlivňování zdraví. Vztah 

ke zdraví se vytváří už od útlého věku a na jeho formování se vedle rodiny významně podílí i 

škola, a to svým pojetím denního, pracovního a pohybového režimu. Škola může významně 

přispět k tělesnému, duševnímu i sociálnímu zdraví žáků a to tím, že nabízí zdravotně 

preventivní aktivity, předává vědomosti o zdraví a pomáhá vytvářet potřebné návyky. 

V dospělosti pak jde spíše o rozumné využívání získaných vědomostí, o způsoby chování i 

jednání, které rozvíjejí nebo udržují optimální úrovně fyziologických a psychických hodnot i 

sociálních vztahů po co nejdelší dobu. 

Pojeni zdravotně orientovaná tělesná výchova 

Připomenutí historie minulého století pomůže objasnit tento název i to, jaké poslání má 

zdravotně orientovaná tělesná výchova. Výchozí jsou změny, které nastaly po 2.světové válce. 

Tehdy se stal v naši zemi sport součástí státní politiky. Ve školní tělesné výchově se kladl 

důraz na metody sportovního tréninku. Velká pozornost byla zaměřována na výběr 

sportovních talentů a na vykazování úspěchů školy prostřednictvím výsledku žáků. Tomuto 
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pojetí tělesné výchovy odpovídala i kritéria pro hodnocení a klasifikaci žáků. To dokládají i 

učební osnovy z roku 1954. Základním vodítkem pro klasifikaci tehdy byly normy pro 

hodnocení dosaženého pohybového výkonu. 

Po roce 1960 se pod tlakem veřejnosti od přísných klasifikačních norem ustoupilo. 

Vznikl ale nový nežádoucí jev. Osnovy a cíle tělesné výchovy se staly nekonkrétními a školní 

tělesná výchova začala velmi často plnit pouze funkci pohybové rekreace žáků. 

V 70.letech se znovu tělesná výchova vrací k výkonnostnímu a sportovně orientovanému 

pojetí. Klasifikační kritéria již ale nejsou tak jednoznačně určena. Pro hodnocení a klasifikaci 

žáků jsou podle metodických příruček (Belšan, 1977, 1978) rozhodující stupeň zvládnutí 

učiva učebních osnov, úroveň rozvoje všeobecné pohybové výkonnosti žáků, osvojení 

poznatků z tělesné výchovy a vztah žáků k plnění úkolů tělesné výchovy. 

Na mnoha školách se ale stává základní normou pro úspěšné hodnocení žáků v tělesné 

výchově splnění podmínek pro získání odznaků zdatnosti. Méně pohybově nadané děti, pro 

které je získání odznaku nedostupné, jsou od pohybové činnosti nezbytné pro jejich zdravý 

rozvoj spíše odrazovány. Přispívá k tomu i to, že teoretické vzdělávání žáků je většinou zcela 

opomíjeno. 

Mnozí učitelé a odborníci si začínají uvědomovat, že tělesná výchova se svou neustálou 

snahou kontrolovat, prověřovat a testovat pohybový výkon nebo takzvaně „zvyšovat tělesnou 

zdatnost žáků" přestává plnit jeden se svých základních cílů, a to získávat žáky, zejména 

pohybově méně nadané, pro trvalou pohybovou aktivitu. Ukazuje se, že důsledkem 

výkonnostního pojetí tělesné výchovy se snižuje počet pohybově aktivních dětí a zároveň 

vzrůstá počet zdravotně oslabených žáků. 

Jako reakce na předchozí situaci se na přelomu 80. a 90.1et začíná klást důraz na prožitek 

pohybové činnosti, přičemž se prožitek často nesprávně staví do protikladu k pojmu 

pohybový, resp. sportovní výkon. Zavádějí se nové pojmy - zdravotně orientovaná 

zdatnost. Ta je chápána jako součást zdraví. Druhým pojmem je výkonově orientovaná 

zdatnost, která podmiňuje specifické pohybové výkony. Pojem zdravotně orientovaná 

zdatnost přitom zdůrazňuje, že stupeň zdatnosti má individuální úroveň potřebnou pro zdravý 

a aktivní způsob života daného jedince. Umožňuje člověku vyrovnávat se s pracovním a 

dalším životním zatížením, jak fyzickým, tak i psychických a sociálním, a věnovat se 

v dostatečné míře pohybové činnosti ve volném čase. Úroveň zdravotně orientované zdatnosti 

není tedy určena výkonnostními normami, které se vztahují k určitému věku jedince, ale 

individuálními potřebami člověka. 
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Podle tohoto vymezení a chápání pojmu zdravotně orientovaná zdatnost zvolili odborníci 

(Mužík, Tupý, 1999) název nového přístupu k tělesné výchově - zdravotně orientovaná 

tělesná výchova. Zdravotně orientovaná tělesná výchova je chápána jako tělesná výchova 

pro všechny. Nezaměřuje se na prosazování pohybově talentovaných žáků. Snaží se získat pro 

trvalou pohybovou aktivitu co nejvíce dětí. Předpokládá se, že tohoto cílc bude dosaženo, 

když se splní následující úkoly: 

1. V období předškolního a mladšího školního věku je třeba vytvořit kladný vztah dětí 

k pohybové aktivitě. Předpokládá se, že tohoto úkolu bude dosaženo pestrou nabídkou 

pohybových činností, v kterých nebude dominantní plnění výkonnostních norem. Půjde 

především o kladný prožitek z pohybové činnosti. To je spojeno se změnami v sociální 

atmosféře tělesné výchovy, ovlivňované řídící činností učitele, didaktickou interakcí mezi 

učitelem a žáky i mezi žáky navzájem, přístupem učitele k hodnocení a klasifikaci žáků. 

2. Trvalá pohybová aktivita předpokládá jistou dovednostrí úroveň žáků. Pohybové učení 

zaměřené na kultivaci projevu proto zůstává součástí zdravotně orientované tělesné 

výchovy. 

3. Trvalá pohybová aktivita vyžaduje určitou úroveň tělesné zdatnosti i psychické odolnosti. 

Žáci jsou proto cíleně a přiměřeně uváděni do stavu fyzického zatížení. Je jim ale přitom 

srozumitelně vysvětlován účinek různých druhů fyzického zatížení na lidský organismus a 

zdravotní význam pohybových činností. 

4. Tělesná výchova musí být spjata s preventivním a systematickým působením na tělesné, 

ale i psychické a sociální zdraví žáků. Do tělesné výchovy a celodenního režimu dětí jsou 

proto ve zvýšené míře vkládána kompenzační cvičení a pohybově rekreační činnost, a to 

v rámci tzv. kinestetického učebního stylu, tělovýchovných chvilek, rekreačně 

pohybových přestávek, nepovinných a zájmových předmětů apod. 

5. Účinný pohybový režim nemůže být zabezpečen pouze školou. Součástí tělesné výchovy 

je proto i přenesení pohybové činnosti mimo školu, např. plnění dobrovolných 

pohybových domácích úkolů, a spolupráce s rodiči. 
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Souhrnné lze říci, že cílem zdravotně orientované tělesné výchovy je pohybově a 

tělesně kultivovaný člověk, který chápe pohybovou činnost jako nezbytnou součást svého 

života, zařazuje do svého denního režimu individuálně vhodnou a přiměřenou pohybovou 

aktivitu podporující zdraví a má dostatečné teoretické vědomosti o pohybovém zatěžování a 

jeho účincích na organismus. [9] 

3.2 Zdravotně orientovaná zdatnost 

Obecná zdatnost je nezbytným předpokladem pro efektivní fungování lidského 

organismu, pro optimální účinnost a hospodárnost organismu, a je podmíněna zejména jeho 

fyziologickými funkcemi. 

Součástí obecné zdatnosti je schopnost adaptace na pohybovou zátěž, kterou nazýváme 

tělesná zdatní •st. Vyjadřuje optimální fungování organismu při řešení situací spojených s 

pohybovým úkolem, např. uběhnutí určité vzdálenosti na hladině nižší úrovně srdeční 

frekvence. 

Za nejdůležitější přínos tělesné výchovy je dnes považováno zvýšení tělesné zdatnosti 

dětí, mládeže i dospělých na optimální úroveň, která by byla dostatečnou prevencí 

civilizačních chorob. Z tohoto důvodu tělesná zdatnost v dnešním pojetí není chápana jako 

kategorie odrážející výkon, tzv. výkonově orientovaná zdatnost, ale jako zdatnost ovlivňující 

zdravotní stav a působící preventivně na problémy spojené s hypokinézou (pohybovou 

nečinností). Ve světové i domácí literatuře je uváděna pod pojmem zdravotně orientovaná 

zdatnost (Health-rclated f itness). Východiskem je koncepce Boucharda a Sheparda (1993). 

K zdravotně orientovaným složkám zdatnosti je počítána zejména aerobní (kardiorespirační) 

zdatnost, dále svalová zdatnost (síla a vytrvalost), flexibilita a složení těla. 

Takto pojatá tělesná zdatnost vytváří nezbytné předpoklady pro účelné fungování 

lidského organismu, a tedy i předpoklad pro dobrou pracovní výkonnost. [25] 

Uvedená koncepce je přijímána ve většině odborných prací, ale objevily se i kritické 

poznámky, např. polského autora Jana Szopa (2000). Týkají se především toho, zda je tato 

koncepce z vědeckého hlediska správná a zda je správně vymezen vztah mezi „zdravotně" a 

„výkonnostně" orientovanou zdatností. 
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Tři kritické poznámky (Szopa, 2000): 

1. Vyjdeme-li z obvyklého výčtu komponent zdatnosti (Bouchard, Shepard, 1993, 1994), 

je patrné, že pokrývají rozsáhlý výčet strukturálních a funkčních vlastností, které se 

podílejí na pohybové aktivitě. Když ale zahrneme pod zdravotně orientované 

komponenty takové pohybové schopnosti jako rychlost, koordinaci apod., potom tato 

oblast překrývá oblast tzv. výkonnostně orientované zdatnosti. Nejde tedy z hlediska 

matematické logiky o dvě disjunktní množiny. V podstatě se zde pouze oddělují 

potencionální předpoklady od pohybového projevu. Co se týká morfologické 

komponenty, nejde o zdatnost jako funkční vlastnost, ale jako o vlastnost strukturální, 

která zdatnost jen ovlivňuje. Když se do zdravotně orientované zdatnosti řadí 

kardiorespirační funkce, tak se autor ptá, proč tam nepatří také například funkce 

ledvin. 

2. Redukce „výkonnostně orientované zdatnosti" pouze na úspěšnost v dosahování 

dobrých výsledků v testech ve sportovních činnostech by měl smysl jen tehdy, kdyby 

se např. rychlostní nebo silová schopnost nezařazovali současně do zdravotně 

orientované zdatnosti. 

3. Další námitka se týká relevantnosti a adekvátnosti testů zdravotně orientované 

zdatnosti, zda skutečně věrohodně vypovídají o jednotlivých komponentách 

zdravotně orientované zdatnosti. 

Koncepce tzv. zdravotně orientované zdatnosti (Health-related fitness), tak jak je 

v současné době prezentována, pochází od autorů C.Boucharda a R. J. Sheparda a byla poprvé 

podrobněji popsána v roce 1993. Je paralelou tzv. výkonnostně orientované či dovednostně 

orientované zdatnosti ( Performance, Skill-related fitness). [20] 
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3.3 Komponenty zdravotně orientované zdatnosti 

Úroveň zdravotně orientované zdatnosti se posuzuje především pomocí těchto 

jednotlivých komponent: 

• aerobní zdatnost, 

» svalová zdatnost, 

• flexibilita, 

• složení těla. 

3.3.1 Aerobní zdatnost 

Aerobní zdatnost (kardiovaskulární nebo kardiorespiraění vytrvalost) je základem 

zdravotně orientované zdatnosti. Je to schopnost přijímat, transportovat a využívat kyslík. 

Fyziologickým podkladem je zapojování "pomalých" svalových vláken a uplatnění 

energetických potřeb svalů oxidativním způsobem (tj. za přístupu kyslíku). Základem je 

rozvoj vytrvalostních schopností. 

Mezi testy vytrvalostních schopností patří testy: běh po dobu 12 min, chůze na vzdálenost 

2 km nebo vytrvalostní člunkový běh na 20 m. Dále například test na cykloergometru a různé 

modifikace tzv. step-testů (vystupování na zvýšený stupeň a sestupování po určitou dobu a v 

určitém rytmu). 

3.3.2 Svalová zdatnost 

Silové schopnosti, které jsou podkladem svalové zdatnosti, se dělí na: 

• statickou sílu, tj. schopnost vyvinout maximální sílu při kontrakci svalstva 

(příklady testů: výdrž ve shýbu nadhmatem, výdrž v záklonu v lehu aj.), 

• dynamickou sílu, tj. schopnost vyvíjet sílu při maximálním počtu opakování 

(příklady testů: shyby nadhmatem, sed - ieh opakovaně, kliky), 

• výbušnou (explozivní) sílu, tj. schopnost vyvinout maximální sílu 

v minimálním časovém intervalu 

(příklady testů: vertikální výskok, hod obouruc). 
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3.3.3 Svalová rovnováha a pohyblivost 

Předmětem diagnostiky v této oblasti je především fyziologický rozsah jednotlivých 

kloubních spojení a fyziologický rozsah páteře. Se znalostí svalů s tendencí k oslabování a 

svalů s tendencí ke zkrácení můžeme vhodnými prostředky a metodami působit na dosažení 

optimálního fyziologického rozsahu - pohyblivosti. V praxi se setkáváme hlavně s 

hypomobilitou. jejíž náprava spo&Vl v protažen" ukráceného svalu (nejčastěji tonického) a 

následném posílení příslušného oslabeného svalu (nejčastěji fázického). Hypermobilita v 

kloubních spojích je méně častá. Možnost korekce je v cíleně zaměřených posilovačích 

cvičeních. 

Svalová nerovnováha mezi svaly fázickými a tonickými se nejvýrazněji projevuje v 

oblasti ramenního pletcnce a v oblasti bederní a pánevní. Každý jedinec má vlastní stereotyp 

držení těla, které je obrazem jeho vnějšího a vnitřního prostředí, odpovídá jeho tělesným a 

duševním vlastnostem, tělesné stavbě a stavu svalstva. Ovlivňují jej např. únava, duševní 

stavy, pohybová aktivita, pracovní a sportovní zaměření. 

Výsledkem příznivého působení těchto komponent jc individuálně správné držení těla. 

Správné držení těla je definováno spíše "ekonomicky" než normou či estetikou. Z tohoto 

pohledu je každé držení těla, které vyžaduje zvýšené nároky, nedokonalé. 

K hodnocení držení těla lze použít různé diagnostické metody. V tělovýchovné praxi 

vycházíme ze subjektivního hodrocení jednotlivých parametrů držení těla za použití 

metodiky Jaroše a Loimčka. 

3.3.4 Hodnocení somatických znaků 

Základní somatické (tělesné) znaky jsou tělesná výška, kterou měříme nejlépe pomocí 

nástěnné Stupnice a pravoúhlého trojúhelníka s přesností 0,1 cm, a tělesná hmotnost, kterou 

měříme na osobní pákové váze v minimálním oblečení s přesností 0,1 kg. Obě hodnoty 

můžeme využít ke stanovení tzv. Body Mass Indexu (BM1). 
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Body Mass index 

Body Mass Index BMI je index tělesné hmotnosti a vyjadřuje úroveň nadváhy. Vypočitá 

se jako hmotnost (v kg) dělená druhou mocninou výšky (v m). 

Nejěastější vyhodnocení BMI bez přihlédnutí k věku a pohlaví udává následující 

rozdělení. 

BMI 

< 18,5 - podváha (nízké riziko zdravotních komplikací) 
18,5 - 24,9 - normální váha (minimální riziko) 
25 - 29,9 - nadváha (do 26,9 nízké riziko,od 27,0 lehce zvýšené riziko) 
30 - 34,9 - obezita I. stupně (zvýšené riziko) 
35 - 39,9 - obezita II. stupně (vysoké riziko) 

> 40.0 - obezita III. stupně (velmi vysoké riziko) 

Měření podkožního tuku provádíme pomocí kaliperu, měříme tloušťku dvojité vrstvy 

kožní řasy a odpovídající podkožní tuk. [25] 

3.4 Pohybové schopnosti 

Tak už bylo řečeno, pohybové schopnosti jsou podkladem zdatnosti. Pohybové 

schopnosti se vymezují jako „souhrn vnitřně integrovaných, relativně samostatných dispozic 

subjektu potřebných ke splnění pohybového úkolu" (Čelikovský et al., 1990). V každé 

pohybové činnosti lze rozpoznat projevy síly. rychlosti, vytrvalosti atd. Jejich poměr je v 

konkrétních případech různý, závislý na obsahu pohybového úkolu. Jedná se o schopnosti 

člověka, vypovídá se o nich na základě charakteristik pohybů prováděných člověkem. Jsou to 

ty stránky motoriky člověka, které se projevují v obdobných parametrech pohybu, jsou 

totožným způsobem měřitelné, mají analogické fyziologické a biochemické mechanismy, 

vyžadují shodný projev psychických vlastností. 

Na tomto základě se pak dělí na: 

" vytrvalostní schopnosti, 

• silové schopnosti, 

• rychlostní schopnosti, 

• obratnostní schopnosti, 

• pohyblivost a jejich další subsystémy. 

Jsou relativně stálé v čase. jejich změna vyžaduje dlouhodobé soustavné působení. Úzce 

se váží k pohybovým dovednostem, jejichž prostřednictvím se také rozvíjejí. Dynamika 
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jejich vývoje neprobíhá souběžně a rovnoměrně, každá pohybová schopnost má své optimální 

období rozvoje, tzv. senzitivní fáze vývoje, ve kterých jsou také optimální podmínky pro 

jejich záměrný rozvoj (Choutka, Dovalil, 1991). V časovém průběhu se jednotlivé schopnosti 

vyvíjejí vlivem přirozeného vývoje jedince, ale především systematické pohybové aktivity. 

Ta je realizována formou tělesných cvičení, které jsou chápány jako pohybové úkoly 

různého druhu, různé obtížnosti a představují potřebné zatížení. Jsou voleny na základě úkolů 

jednotlivých složek struktury zdatnosti a prováděny podle určitých metod. Růst úrovně 

jednotlivých schopností (růst zdatnosti) je pak důsledkem adaptace, tj. morfologické a 

funkční přestavby tkání a orgánů, na základě záměrného a dlouhodobého zatěžování 

organismu prostřednictvím těchto cvičení. Aplikovaná tělesná cvičení však musí splňovat 

určité podmínky, aby mohla být považována za adaptační zátěžové podněty. Množství zatíženi 

se označuje termínem objem zatížení a vyjadřuje kvantitativní stránku cvičení, tzn. dobu 

trvání adaptačního podnětu. K hlavním ukazatelům patří čas cvičení nebo počet opakování. 

Velikost zatížení se označuje termínem intenzita a vyjadřuje kvalitativní stránku cvičení, tj. 

množství tréninkové práce za jednotku času, stupeň nervosvalového úsilí v dané činnosti 

(Choutka, Dovalil, 1991). 

Vyjadřuje se: 

• rychlostí pohybu (rr/s), 

• velikosti překonávaného odporu, 

• překonávané výšky či vzdálenosti, 

" odhadem herního tempa. 

Stupeň potřebného zatížení se pak označuje pojmy - zatížení velké, submaximální, střední 

a nízké. Každá pohybová aktivita (zatížení) vyvolává odezvu v organismu, která se projevuje 

ve zvýšené aktivitě funkcí. Tuto aktivitu lze popsat pomocí parametrů funkční aktivity 

organismu, z nichž k nejpoužívanějším patří srdeční frekvence. Uspořádání adaptačních 

podnětů v časové posloupnosti se označuje jako zatěžování. Způsob a míra zatěžování se pak 

označuje jako dávkování zatížení a zahrnuje tyto komponenty zatížení - intenzitu cvičení, 

dobu trvání cvičení, počet opakování cvičení, interval odpočinku (Dovalil et al., 2002). 

Základem rozvoje pohybových schopností je tedy soustavné tělesné zatěžování (objem, 

intenzita, frekvence, složitost) v kombinací s odpočinkem {délka a charakter). Aplikace 

zatížení a odpočinku v tělovýchovném procesu se mění v závislosti na věku, pohlaví i 
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aktuálním rozvoji žáků. Při záměrné stimulaci jednotlivých schopností se doporučuje 

aplikovat následující principy (Dovalil et al., 2002): 

• rozvíjet všechny základní pohybové schopnosti, 

• tělesné zatížení zvyšovat postupně, 

• přivykat žáky к jejich individuálně maximální zátěži, 

• tělesné zatížení dávkovat přiměřeně dle předpokladů žáků, 

• rozvíjet pohybové schopnosti plánovitě a pravidelně, 

• koncentrovat jejich rozvoj do určitých časových cyklů a pravidelně 

dosažené výsledky kontrolovat, testovat. [7] [8] 

3.4.1 Stimulace vytrvalostních schopností 

Podle Dobrého (1998) představuje aerobní zdatnost (alternativní výrazy: aerobní 

vytrvalost, dlouhodobá vytrvalost) „schopnost přijímat, transportovat a využívat kyslík". 

Choutka a Dovalil (1991) definují aerobní (dlouhodobou) vytrvalost jako „soubor 

předpokladů jedince provádět cvičení s určitou nižší než maximální intenzitou co nejdéle 

nebo no stanov enou dobu co ncjvyšš.' možnou intenzitou." 

Biologicky je určována schopností organismu dodávat plynule pracující svalové buňce 

kyslík odvádět zplodí ny látkové výměny a odolávat nepříznivým změnám ve vnitřním 

prostředí organismu v důsledku metabolického rozpadu. Zvyšování úrovně aerobní zdatnosti 

je tak podmíněno výkonností funkční kapacity kardiopulmonální soustavy a zásobou 

energetických zdrojů ve svalech. Pro svou komplexní povahuje považována za základ tělesné 

zdatnosti. 

V praxi školní tělesné výchovy se stimuluje především činnostmi charakteristickými 

dynamickým nepřetržitým pohybem velkých svalových skupin (běh, plavání, jízda na kole) 

po dobu 10-15 min a to nejméně třikrát za týden. Intenzita této činnosti musí být na úrovni 

60-70% maximální srdeční frekvence a nemá po celou dobu výrazně kolísat (Mužík, Krejčí, 

1997). Tento režim představuje biochemický proces při kterém je potřebná energie 

uvolňována štěpením cukrů a tuků za přístupu kyslíku na bezprostřední zdroj energie 

adenozintrifosfát (ATP). Při tomto procesu nedochází ke zvýšení hladiny kyseliny mléčné a 

jejich solí v krvi. f 16] 
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3.4.2 Stimulace silových schopností 

Podle Dobrého (1998) jsou všechny pohyby lidského těla závislé na svalech a jejich síle. 

Svalové funkce jsou tak základem tělesné zdatnosti a předpokladem jakéhokoli pohybového 

výkonu. Choutka a Dovalil (1991) definují sílu jako „schopnost jedince překonávat, udržovat 

nebo brzdit jistý odpor svalovou kontrakcí" a rozlišují ji podle velikostí odporu, rychlosti 

projevené síly a doby jejího trvání na tři druhy (viz kapitola 3.3.2). 

Přepočet absolutní síly různých svalových skupin a jejich různých souhrnů na 1 kg 

tělesné hmotnosti označují jako relativní sila. 

Proti přiměřenému rozvoji silových schopností ve školní tělesné výchově (rychlé a 

výbušné síly, vytrvalostní síly) nejsou rovněž vyslovovány žádné výhrady. Nesmí se však 

aplikovat postupy charakteristické pro dospělé. Musí se více než u jiných schopností přihlížet 

k věkovým a růstovým zvláštnostem vyvíjejícího se organismu. Ve věku 9-13 let se dává 

přednost tzv. piirozentmu posilování, tj. vybírat všestranná cvičení (pro rozvoj většího 

množství svalových skupin). V prvních měsících přispívá zvýšená pohybová činnost k rozvoji 

svalů i bez přílišného důrazu na silový charakter cvičení. Zvýšená pozornost by se měla 

věnovat velkým svalovým partiím, které zajišťují správné držení těla. Je tomu tak proto, že v 

průběhu ontogeneze se jednotlivé svalové skupiny rozvíjejí nerovnoměrně. U horních 

končetin se rychleji rozvíjejí flexory, u dolních extenzory, u trupu pak vzpřimovače, méně 

svalstvo břišní. [8] 

3.4.3 Stimulace rychlostních schopností 

Podle Choutky a Dovalila (1991) se rychlost spojuje s pohybovými činnostmi 

krátkodobého trvání, které jedinec provádí individuálně nejvyšší rychlostí, tj. v ncjkratším 

čase. Jedná se o pohyby nebo pohybové činnosti bez vnějšího odporu nebo jen s malým 

odporem, konané s maximálním úsilím. Rychlost pak definují jako pohybovou schopnost 

konat krátkodobou pohybovou čirnost do 20 s. v daných podmínkách (konstantní dráha nebo 

ěas, bez odporu nebo s malým odporem) co nejrychleji. Stimulací je činnost maximální 

intenzity, vyžadující vysokou koncentraci volního úsilí. 
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Druhy rychlostních schopností jsou: 

• rychlost reakce (jednoduché, složité), 

• rychlost jednotlivého pohybu (acyklická), 

• rychlost komplexního pohybového projevu (frekvence, akcelerace) 

nejčastěji v podobě rychlosti lokomoce (běžecká rychlost). 

Uvedené rychlostní schopnosti jsou vzájemně relativně nezávislé je nutné je rozvíjet 

samostatně. 

Za fyziologické předpoklady rychlosti se považuje reakční rychlost (analyzátorová 

rychlost a rychlost jednoduché motorické reakce), aktivační úroveň a labilita regulačních dějů 

v CNS (podráždění, útlum, kontrakce, relaxace), počet asynchronizace zapojení hybných 

jednotek agonistů, stupeň a průběh relaxace antagomstů i agonistů v rychlém sledu, vysoká 

zásoba a rychlé doplňování pohotových zdrojů energie (ATP-CP) přímo ve svalu (Dovalil et 

al., 2002). 

Rychlostní schopnosti jsou geneticky nejvíce podmíněny (70-80%). Pro jejich stimulaci 

jsou optimální podmínky v 10-14 letech, kdy se formuje především nervový základ rychlosti. 

Po 14-15 roce přirozená schopnost zvyšování rychlosti (zejména frekvence pohybů) klesá a 

další její rozvoj lze zajistit rozvojem silových schopností, techniky běhu. [7] 

3.4,4 Stimulace obratnostních schopností 

Obratností neboli koordinací se rozumí schopnost realizovat přesně složité 

časoprostorové struktury pohybu a definuje se jako „souhru schopností lehce a účelně 

koordinovat vlastní pohyby, přizpůsobovat je měnícím se podmínkám, provádět složitou 

pohybovou činnost a rychle si osvojovat nové pohyby" (Dovalil et al., 2002). K 

fyziologickým ořcd-nkbdiV. se vadí bohatost, zásob nacvičených dovedností a činností, 

přesnost exteroreceptivního a proprioceptivního vnímání (funkce analyzátorů), vysoká úroveň 

základních (míšních) i nadstavbových (mozečkových, mimopyramidových a pyramidových) 

nervově svalových koordinací, optimalizace aktivační úrovně v CNS v souladu s pohybovým 

úkolem (řídící a koordinační funkce CNS). 
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I 

Vymezení uvedené schopnosti i její determinační znaky naznačují, že jde o 

multifaktorovou dispozici, která se projevuje diferencovaně v rozdílných pohybových 

činnostech a ovlivňuje v nich pozitivně efektivitu regulačních procesů, přesnost, rytmičnost, 

průběh učení, docilitu. [7] 

Podle Choutky a Dovalila (1991) patří k dílčím subsystémům obratnostních 
schopností: 

• Schopnost spojování pohybových prvků, která se projevuje v nejrůznějších 

podobách jako časoprostorové a dynamické uspořádání již dříve osvojených 

pohybových operací ve složitější činnost řešící konkrétní pohybový úkol. 

Jde tedy o schopnost, která se významně podílí na programování a realizaci 

účelného pohybového jednání. 

• Schopnost orientace, která se vztahuje především k funkcím analyzátorů 

(zrakového, sluchového, kiriestetického, taktilního, vestibulárního). Jde 

především o sledování vlastního pohybu, ale i pohybu ostatních sportovců a 

náčiní v prostoru a čase ve vymezených prostorách. Obsahuje nejen procesy 

vnímání, ale i pochopení obsahu situace a je spojena s anticipací a 

programováním jednání sportovce. 

• Schopnost diferenciace, která je významná pro přesnost a účelnost 

pohybové činnosti. Spočívá v dokonalém vnímání pohybu (kinestetický 

analyzátor), a to v jeho časových, prostorových a dynamických 

parametrech. 

• Schopnost přizpůsobování pohybové činnosti vnějším podmínkám, která 

má nerůznější rozsah. Nejčastěji se jedná o aktuální přestavbu nebo 

vzájemnou kombinaci několika osvojených činností. Přitom může jít o 

očekávané, ale i o neočekávané změny. Umožňuje tvůrčí činnost. 

• Schopnost rovnováhy. Jejím základem je vysoká úroveň činnosti 

vestibulárního aparátu ve spojení se schopnosti orientace. Rozlišuje se 

rovnováha statická a dynamická. 
4 Schopnost dodržovat rytmus se vztahuje ke všem sportovním činnostem v 

různé míře a kvalitě. Každý pohyb má svůj rytmus, ať již stabilní či 

proměnlivý, který je nutno si osvojit. 
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Z těchto fyziologických předpokladů vychází i možnost její stimulace různým 

koordinačním cvičením {viz kapitula 6.5.4).[8] 

3.4.5 Stimulace pohyblivosti 

Pohyblivost neboli flexibilita se vztahuje k rozsahu pohybu v jednotlivých kloubech a 

definuje jako „schopnost vykonávat pohyby ve velkém rozsahu, jak to umožňuje kloubní 

systém člověka" (Choutka, Dovalil, 1901). Jejím biologickým základem je utváření kostry a 

kloubních spojení a elasticita svalstva, vazů a šlach. 

Z hlediska provedení pohybu se rozděluje na pohyblivost dynamickou a statickou, aktivní 

(rozsah pohybu dosažený vlastními silami) a pasivní (s dopomocí vnějších sil). Její stimulace 

ve školní tělesné výchově není prakticky omezena a provádí se v rozsahu nezbytném pro 

osvojování základních pohybových dovedností. Zvláštní důraz se klade na udržení či zvýšení 

pohyblivosti páteře, ramenního a kyčelního kloubu. 

Stimulace pohyblivosti spočívá hlavně ve: 

• zvýšení pružnosti svalů obklopujících kloub, 

• protažení svalů a vazů, 

• potřebném uvolnění svalových skupin, 

- posílení svalů, jež pohyb v kloubu provádějí. [8] 
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3.5 Testové bater ie UNIFITTEST (6-60) a 

F I T N E S S G R A M 

3.5.1 Diagnostika složek zdravotně orientované zdatnosti 

Kej důležitějším nástrc jt tn ciagnostiky v pohybové cblasti, motodiagnostice, jsou 

motorické testy. 

Test se používá ve významu zkouška. Jedná se o vědecky podloženou zkoušku, jejímž 

cílem je dosáhnout kvantitativního výsledku. 

Člověka, který se testování podrobuje, nazýváme testovaná osoba, a toho, kdo testováni 

provádí, testující nebo examinátor. 

Test je standardizovaná zkouška. Systematičnost: se projevuje v několika ohledech: obsah 

testu je pro všechny testované osoby stejný, stejný je i způsob vyhodnocení výsledků. Často je 

předepsán i stejný způsob piovulení zkoušky. 

Standardizace vyžaduje i použití standardizovaných pomůcek, promyšlenou, přesnou a 

pro všechny testované osoby stejnou instrukci. Zadání, examinátor a prostředí vytváření 

testovou situaci, která má bý: reprodukovatelná i v jiném čase, na jiném místě, jiným 

examinátorem. Základním požadavkem proto je omezit na minimum vlivy prostředí a 

examinátora, protože do testových výsledků se promítají jako chyby. V širším smyslu je 

standardizace také souhrnem informací o důležitých vlastnostech testu a normách, které získal 

konstruktér při statistickém ověřování testu. Za nejvýznamnější se považují údaje o validitě 

testu pro daný účel a údaje o releabilitě neboli spolehlivosti, tj. míře přesnosti testovaných 

výsledků. Plně standardizovaný test dovoluje určit místo testované osoby ve skupině 

vrstevníků. Tomuto účelu slouží normy statisticky odvozené z výsledků většího počtu osob, 

normové populace. 

Motorické testy jako součást prakticky použitelných testových baterií musí představovat 

vědecky zdůvodněné st?.ic1ardi::ovaaé postupy, musí být jednoduše realizovatelné. Popis musí 

být srozumitelný a test musí být nenáročný časově, finančně, prostorově a materiálně. Při 

výběru testů musí být brán zřetel na bezpečnost testovaných jedinců. 

V posledních dvaceti letech se významně zredukoval počet položek v testových bateriích. 

Např. testová baterie Eurofit (Council of Europe, 1988) měla devět testových položek 

zaměřených na základní složky tělesné zdatnosli a základní somatometrii. Pozdější Unifittest 
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(Měkota, Kovář et al.,1995) obsahoval již pouze čtyři testové položky a základní 

somatometrii. Počet testů by však neměl být menší než čtyři, protože při nižším počtu by 

nešlo postihnout nejzávažnčjší dimenze kondičních schopností. 

Testové baterie by měly nabízet možnost výběru testů v jednotlivých aspektech, aby bylo 

dosaženo maxima možností pro splnění cílů testování všemi jedinci. U dětí mladších deseti let 

je důležité zaměřit se na techniku provádění uvedených testů a nezdůrazňovat úroveň 

výkonnosti. Kondiční testy vyžadující maximální úsilí nejsou validní a releabilní u 

prepubescentních jedinců. 

Motorickou výkonnost a zdravotní stav jedince ovlivňuje také jeho tělesná stavba. 

Jednotlivé testové systémy obsahují i vyhodnocení údajů o složení těla získané měřením 

tloušťky podkožních řas případně pomocí Body Mass Indexu. [18] 

Ve školní praxi se v současnosti používá standardní testová baterie Unifittest (6-60). 

Autory jsou Karel Měkota a Rudolf Kovář. Komplexněji postihuje profil tělesné zdatnosti a 

umožňuje kvantitativní hodnocení výsledků, jak ve smyslu sumárního posouzení úrovně 

motorické výkonnosti, která je považována za indikátor tělesné zdatnosti, tak i profilu a 

vyrovnanosti testových výsledků. Tuto čtyř položkovou heterogenní testovou baterii doplňuji 

základní ukazatele tělesné stavby - tělesná výška, hmotnost a množství podkožního tuku. [12] 

Testová baterie Fitnessgraru pochází z USA a není doposud v České republice moc 

v povědomí. Prakticky jediným člověkem, který se tímto testem v našich podmínkách zabývá, 

je ing.Aleš Suchomel z Katedry tělesné výchovy Technické univerzity v Liberci. Tyto dvě 

testové baterie budou stěžejní v této práci, následuje proto podrobný popis. Podkladem je 

článek (Suchomel, 2003) o testu Fitnessgram a publikace o Unifittestu (Měkota, Kovář et 

al., 1996). [18] [12] 
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3.5.2 UNIFITTKST (6-60) 

Unifittest (6-60) je první standardizovanou diagnostickou pomůckou pro zjišťování 

úrovně vybraných základních motorických schopností a motorické výkonnosti 

zkonstruovanou v České republice. Vypracovala ho skupina odborníků, především K. Měkota 

a R. Kovář (1995). Zahrnuje čtyři terénní motorické testy a tri základní somatické ukazatele. 

V praxi je použitelný v širokém věkovém rozmezí od 6 do 60 let, a to ve smyslu testové 

baterie nebo testového profilu. Jistou zvláštností je společný základ tří motorických testů pro 

všechny věkové kategorie (skok daleký z místa, leh-sed/60s, jedna ze tří alternativ běžecké 

komoce: běh na 12 min, vytrvalostní člunkový běh na 20 m, nebo chůze na 2 km) a jeden 

další - volitelný test dle věku (člunkový běh 4x10 m, shybv, příp. výdrž ve shýbu u žen, 

hloubka předklonu v sedu). Somatometrie zahrnuje hodnocení tělesné výšky, hmotnosti a 

odhad množství tělesného tuku z údajů tří kožních řas. Testový systém je plně 

standardizovaný. 

Pro všechny věkové kategorie byly vytvořeny statisticky odvozené normy tabelární a 

grafické a navíc věcně zdůvodněné, expertizou určené standardy- limity charakterizující 

minimální, většinovou, optimální nebo speciální úroveň výkonnosti. 

Záměrem testu je diagnóza a monitorování motorické výkonnosti normální populace 

(dětí, mládeže, dospělých i starších osob). Dále prostřednictvím jednotlivých testů lze 

odhadnout úroveň rozvoje jednotlivých základních motorických schopností, jež představují 

komponenty či dimenze fyzické zdatnosti. Prostřednictvím základní antropometrie lze 

diagnostikovat důležité parametry somatického rozvoje, který je v relaci s motorickou 

výkonností a představuje složku fyzické zdatnosti. 

Charakteristika testového systému Unifittest se skládá ze čtyř jednotlivých samostatně 

skórov aných motorických testů a je doplněn o tři základní somatická měření. 

Tři testy (TI až T3) představují obecný základ a umožňují diagnostikovat tři důležité 

motorické schopnosti, komponenty či dimenze tělesné zdatnosti: 

1 .explozivně-silovou schopnost, 

2.v)'trvalostně-siiovou schopnost, 

3.aerobně lokomoční vytrvalostní schopnost, 

a to ve velmi širokém věkovém rozmezí od 6 do 60 let. Čtvrtý test (T4) je určován podle věku 

testovaného a postihuje motorickou schopnost, která je pro danou věkovou kategorii 
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charakteristická a důležitá. Pro vek 7 - 1 4 let je to běžecká rychlostní schopnost a hbitost, pro 

věk 15 - 25/30 let vytrvalostně-silová schopnost (oblast paží a ramen), pro věkovou kategorii 

25/30 - 60 let flexibilita. Pro testování aerobní vytrvalostní schopnosti (T3) se nabízí výběr 

jednoho ze tří testů. Chůze na vzdálenost 2 km je určena spíše pro osoby středního a staršího 
věku. 

Se čtyřmi testy může být operováno jako s testovou baterií nebo jako s testovým 

profilem, který se vykresluje do předtištěného záznamového archu. Po převodu hrubých skóre 

na „steny" lze součtem vyjádřit souhrnné skóre baterie a také „diferenční skóre", které 

vyjadřuje intraindividuální vyrovnanost (či nevyrovnanost) testových výsledků a tedy i 

diagnostikovaných schopností. V testu není ignorována ani somatická komponenta zdatnosti. 

Měření tří kožních řas umožňuje stanovit množství podkožního tuku, a tedy i složení těla. 

Adekvátní interpretaci individuálních i skupinových testových výsledků umožňují testové 

normy a standardy. Unifittest představuje základ unifikovaného stavebnicového systému, 

který dovoluje přidávat další testy dle potřeby a volby uživatele. 

Individuální výsledky testování (převedené na T-body) je možné souhrnně interpretovat 

pomocí testového profilu, který lze vykreslit do záznamového archu (v/z příloha A). Testový 

profil je názorný, umožňuje vyhodnotit individuální výsledky co do úrovně i variability a 

snadno odhalit eventuální „slabé místo" motorického rozvoje testovaného. V dolní části 

protokolu se zaznamenávají a vyhodnocují i údaje somatické. Sestavu čtyř testů je možné 

pojímat i jako celou testovou baterii. Body (steny, na něž převádíme původní individuální 

výsledky jsou sčitatelné, takže v případě mírnosti je možné prostým součtem stenů (S) 

vyjádřit skóre testové baterie, tedy sumarizovat dílčí výsledky. Pro jednoduchost je všem čtyř 

testům přiznána stejná váha: B= S1+S2+S3+S4. Rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším výsledkem 

jednotlivce vyjádřeným ve stenech nazýváme skóre diferenční (D): D=S,na* - Smin. Diferenční 

skóre skýtá přibližnou informaci o vyrovnanosti či nevyrovnanosti výsledků jednotlivce. 

Hodnota D= 4 a větší signalizuje disharmonický motorický rozvoj testovaného. [12] 

Somatická měření 

Hodnocena je tělesná výška, hmotnost, množství podkožního tuku a následně index 

telesne hmotnosti BMI. Podkožní tuk měříme kaliperem podle návodu. Podrobnější popis je 
v kapitole 3.3.4. 



Test síly dolních končetin 

TI Skok daleký z mís ta odrazeni snožmo 

Skok se provádí ze stoje mírně rozkročného. Testovaná osoba provede podřep a předklon, 

zapaží a odrazem snožmo skočí co nejdále (viz obr.l). Není povoleno poskočení před 

odrazem. Provádějí se tři pokusy. Hodnotí se délka skoku v centimetrech. 

Obr.l Skok daleký z místa odrazem snožmo 

Test síly a vytrvalostí břišních svalů 

T2 Leh-sed opakovaně 

Předklony se provádějí z lehu na zádech pokrčmo (úhel v kolenou je 90 stupňů), ruce 

v týl. Na povel testovaná osoba provede co nejrychleji opakovaně sed (oběma lokty se dotkne 

souhlasných kolen) a leh (záda a hřeby nikou se dotýkají podložky) (v/z obr.2). Cílem je 

dosáhnout maximálního počtu >klň za 60 s. 
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Testy aerobní kapacity 

T3a Běh po doba 12 minut 

Úkolem je v požadované době uběhnout co nejdelší dráhu. Je povolena i chůze. Běží se 

po atletické dráze. Přesnost záznamu je na 10 metrů. 

T3b Vytrvalostní článkový běh 

Testovaná osoba opakovaně překonává vzdálenost 20 metrů během „od čáry k čáře 

podle vymezeného časového signálu, který je dán zvukovou nahrávkou. Test končí, jestliže 

jedinec není schopen dvakrát po sobě dosáhnout čáru v časovém limitu. Započítává se cas 

trvání běhu v minutách s přesností na půl minuty. 

T3c Chůze na vzdálenost dva kilometry 

Po startovním povelu absolvují testov ané osoby vzdálenost v délce 2 km s cílem překonat 

ji v nejkratším čase. Zaznamenává se délka trvaní s přesností na 1 s. 

Testy volitelné dle věku 

T4a Q trnkový běh 4x10 nvei« ů 

Je to test rychlostní schopnosti vhodný pro děti do 14 let. Testovaná osoba na povel 

vybíhá k metě vzdálené 10 m, tu oběhne a vrací se k první metě tak, aby proběhnutá dráha 

mezi druhou a třetí metou tvořila osmičku. Na konci třetího úseku již metu neobíhá, pouze se 

jí dotkne rukou a vrací se do cíV, kde se též dotkne rukou cílové mety (viz obr.3). Hodnotí se 

čas lepšího ze dnou pokusů v sekundách. Přesnost je na 0,1 s. 

Obr.3 Člunkový běh 4x10 metrů 
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T4b Opakovanéshybv 

Je to test vytrvalostně-silové schopnosti horních končetin vhodný pro chlapce a muže od 

15 do 30 let. Shyby se provádějí na doskočné hrazdě. Ze svisu nadhmatem se testovaná osoba 

přitahuje do shýbu a spouští zpět do základní polohy. Cílem je provést maximální počet 

shybů. 

T4b Výdrž ve shýbu 

Je to test též vytrvalostně-silové schopnosti vhodný však spíše pro děvčata a ženy od 15 

do 30 let. Testovaná osoba zaujme základní polohu - shýb na hrazdě, držení nadhmatem, 

brada nad žerdi (viz obr.4). V této poloze se snaží vydržet co nejdéle. Měří se čas v sekundách 

s přesností na 1 s. 

T4c Hluboký předklon v sedu 

Je to test flexibility vhodný pro věkovou kategorii 30 až 60 let. Testovaná osoba zaujme 

polohu sed snožmo u testovacího zařízení, o přední stěnu se opírá chodidly. Nohy jsou 

v kolenou napjaté. Předpaží a postupně se předklání tak, že napnuté prsty rukou sune po 

délkovém měřítku na vrchní desce co nejhlouběji. V krajní poloze je výdrž 2 s. Viz obr.5. 

Hodnotí se délka dosahu s přesností na 1 cm. [11] 

Obr.4 Výdrž ve shýbu 

Obr.:5 Hluboký předklon v sedu 
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3.5.3 FITNESSGRAM 

Testový program Fitnessgram byl vyvinut Cooperovým institutem v americkém Dallasu 

a je výsledkem více než dvacetiletého výzkumu. Je to počítačový program a v jeho 6. 

předposlední verzi došlo k významné změně, když hodnocení tělesné zdatnosti bylo spojeno 

s modulem dotazníkového hodnocení úrovně pohybové aktivity pod názvem Activitygram. Ve 

webové 7.verzi přibyl třetí modul tzv. Activity Log, který slouží k záznamu a 

k vyhodnocování dat z pedometrů. 

V rámci testové baterie Fitnessgram je celkové zaměření shrnuto do tzv. HELP koncepce. 

Cílem je podpora zdraví (Health) pro každého (Everybody) bez ohledu na věk, pohlaví a 

pohybové předpoklady s důrazem na celoživotní (Lifetime) pravidelnou pohybovou aktivitu 

uspokojující osobní (Personál) potřeby a zájmy (Welk, Morrow, Falls, 2002). 

Testová baterie Fitnessgram obsahuje testové položky rozdělené podle složek zdravotně 

orientované zda,:nos:i clo tří skupin, aerobní kapacita, tělesné složení a svalová síla, vytrvalost 

a flexibilita (T1-T6). Uvedené komponenty byly určeny jako významné z hlediska jejich 

vztahu k celkovému zdraví a k. optimálním funkcím organismu. 

Testy aerobní kapacity 

Z testů TI a, T ib a T l e se provádí pouze jedna alternativa. Preferován je vytrvalostní 

člunkový běh. 

TI a Vytrvalostní člunkový běh ( v originále pod zkratkou „PACER") 

Tento test je společný oběma bateriím. Podrobně je popsán u Unifittestu. Obecně 

výhodou testu oproti distančním běhům je možnost realizace v tělocvičně, menší závislost 

na stanoveném tempu běhu a relativně krátké trvání. Naopak nevýhodou zejména pro 

mladší jedince je nutnost maximálního úsilí v závěru testu. Test končí, jakmile jedinec 

není schopen podruhé doběhnout k příslušné metě v časovém intervalu. Počítá se počet 

přeběhnutých úseků. 

29 



Tib Běh na 1 míli 

V průběhu testu je povolena chůze. Volba délky testu vychází z řady prací. Např. 

Krahenbuhl et al. (1978) zjistil při porovnávání různých délek distančních běhů, že nejlepší 

predikci VChmax pro chlapce i děvčata školního věku představuje běh na 1600m. 

Tle Chůze na 1 míli 

Především pro 13tileté a starší jedince. Test je výhodný pro sebehodnocení v dalším 

životě. Pro výsledný přepočet výkonu na V02.mx je vedle výsledného času nutné změřit 

hodnotu srdeční frekvence (po dobu 15 sekund po skončení testu) a tělesnou hmotnost 

jedince. 

Testy běh nebo chůzi na 1 míli jsou v některých státech USA preferovanými postupy. 

V české verzi testové baterie je možné vedle vytrvalostního člunkového běhu využít pro děti a 

mládež od 6 clo 18 let testy běh/chůze na 1500 m (do 121et) a běh/chůze na 2000 m, které 

ověřil Bunc (2002) Autor v nich stanovil normy kardiovaskulární zdatnosti (V02max a tělesné 

výkonnosti (průměrná rychlost pohybu). 

Alternativní somatická měření 

T2a Měření kožních ras 

Procento tělesného tuku je u dětí stanoveno regresními rovnicemi z tloušťky dvou 

kožních řas na pravé straně těla (nad rn.triceps brachii a na lýtku), od 18 let navíc z třetí kozni 

řasy na břiše. Tyto řasy jsou zvoleny s přihlédnutím ke snadnému praktickému měření a 

k jejich vysoké korelaci s celkovým množstvím tělesného tuku. Součástí testové výbavy je 

originální Fitnessgram plastový kaliper s chybou měření 3-5%. Přestože se u dětí často 

doporučuje vyjádřit hodnoty kožních řas pouhým součtem hodnot, v rámci Fitnessgramu jsou 

hodnoty přepočteny na procento t ě lesného tuku z důvodů stanovení cílových zdravotních 

standardů. Procento tuku je vypočteno na základě predikčních rovnic. 

T2b Index tělesné hmotnosti - BMI 

Alternativní postup používaný v případě, že nelze z nějakých příčin změřit kožní řasy. 

BMI poskytuje informaci o adekvátnosti tělesné hmotnosti k tělesné výšce. Při zjištěni 

vysokých nebo nízkých hodnot BMI je nutné změřit kožní řa»sy k upřesnění informace o 

tělesném slcžmí, protože BMI zkresluje výsledky mohutně svalově vyvinutých jedinců a 

štíhlých jedinců s vysokým procentem tělesného tuku. 
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T2c Bioclcktrická impedance nebo automatizovaný kalipcr 

V rámci Fitnesgramu je možné použít bioelektrickou impedanci nebo automatizovaný 

kaliper a zaznamenat do výsledků zjištěné procento tělesného tuku. 

Test síly ji vytrvalosti břišních svalů 

T3 Hk-udili předklony v lehu pokmno („Curl-up") 

Hrudní předklony se provádějí z lehu pokrěmo (úhel v kolenou 140 stupňů), ruce podél 

těla tak, aby silou břišních svalů došlo k zvednutí horní části těla a hlavy se současným 

posunem dlaní po podložce vpřed ve vymezeném rozsahu (viz obr.6). Rozsah pohybu je 

stanoven na základě elektromyografie na 7.5 cm u dětí ve věku 5-9 let a na 11,5 cm u jedinců 

ve věku 10-17 let. Prakticky může být určen pruhem z gumy, lepenky nebo hladkého dřeva 

položeným na zemi. Pohyb se provádí pomalu ve stanoveném tempu (jeden cvik za tri 

vteřiny). Tempo je určeno pokyny z nahrávané magnetofonové pásky nebo CD. Maximálně se 

provádí 75 opakování. 

Obr.6 Hrudní předklony v lehu pokrčmo 

Test síly a pohyblivosti extencorů trupu 

T4 Záklon v lehu na břiše ( „Trunk Lift") 

Záklony se provádějí pomalým pohybem z lehu s dlaněmi pod stehny. Testovaná osoba se 

při pohybu dívá na značku na úrovni oč; (viz obr. 7). Provádí se dva pokusy a započítava se 

lepší výkon měřený pravítkem mezi zemí a bradou. Maximální skóre je 30 cm. Vyssi hodnoty 

nejsou podporovány z důvodu nepříznivé hypertenze spojené s nadměrnou kompresi 

mezilopatkových plotének. 
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Obr.7 Záklon v lehu na břiše 

Testy síly a vytrvalost! svalů horní části trupu 

Z testů T5a, T5b a T5c se provádí jedna alternativa. Preferován je test T4a. 

T5a 90°kliky 

Kliky se provádějí ze vzporu ležmo, ruce v šíři ramen, lokty jdou postupně od těla do 

koncové polohy s úhlem (H)°, Provádí se maximální počet kliků ve stanoveném tempu (jeden 

cvik za tři vteřiny) podle pokynů z magnetofonové pásky nebo CD. Důležité je dodržovat 

přesně testovací protokol. Test je organizačně a materiálně nenáročný. Představuje velmi 

vhodnou kondiční aktivitu pro celý život, orotože posiluje také mezilopatkové svaly 

inklinující k ochabování. Výhodou oproti shybum je menší výskyt nulového skóre, přestože 

se mohou objevit u některých dívek a prepubertálních dětí. 

T5b Shyby 

Test se provádí držením nadhmatem a jeho popis je shodný s Unifittestem. Test se 

nedoporučuje pro všechny jedince vzhledem k vysokému výskytu nulových skóre. Pro 

zdatnější jedince představuje dobrou kondiční a sebehodnotící aktivitu. 

T5c Výdrž ve shvbu 

Test se provádí držením nadhmatem a jeho popis je shodný s Unifittestem. 

T5d Shyby ve svisu ležmo 

Podobná varianta byla popsána u nás v publikaci Měkota a Blahuš (1983). Pro realizaci 

testuje nutná nastavitelná hrazda. Rozsah pohybuje vymezen pohybem brady nad nataženou 

pásku umístěnou přibližně 18 cm pod hrazdou. 
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Testy flexibility 

Z testů T6a a Tób se provádí pouze jedna alternativa. Preferován je test T5a. 

T6a Předklony v sed» pokrčmo jednonož („Baek Saver Sit and Reach") 

Varianta s pokrčením střídavě pravé a levé dolní. Předklony se provádějí ze sedu 

pokrčmo, ořed nožném pravou nebo levou, s předpažertím a dlaněmi položenými na měřícím 

boxu o výšce 32 cm. Předklon s posunem dlaní po boxu se provádí pomalu a standard by měl 

být splněn na obě strany těla. V úrovni chodidel je vzdálenost 23 cm a maximální požadovaný 

výkon je 30 cm (viz obr.8). Vyšší výkony nejsou podporovány z důvodu zdravotně nepříznivé 

hypennobility. 

Tato varianta testu představuje validní měření flexibility harmstringů. Má oproti původní 

variantě s nepokrčenou dolní končetinou výhodu ve výhodnějším postavení pánve, které 

zabraňuje nadměrné flexi lumbosakrální páteře a velké kompresi mezi obřadových disků. 

Navíc dovoluje určení asymetrie ve flexibilitě harmstringů a eliminuje možnost hypertenze 

v obou kolenou. 

T6b Dotyk prstů za zády ( „Shouder Stretch") 

Jednoduchý test pohyblivosti horní části trupu prováděný na pravou i levou stranu byl u 

nás popsán v publikaci Měkota a Blahuš (1983) se stabilitou rstab= 0,96. V rámci Fitnessgramu 

se hodnotí binárně dotyk prstů (ano-ne). Děti by se měly naučit, že flexibilita je kloubně 

specifická a je důležitá ve všech oblastech těla, nejenom u zadní strany stehen. [18] 

Obr.8 Předklony v sedu pokrčmo jednonož 
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3.6 Hodnocení tělesné zdatnosti 

V posledních letech zaznamenalo hodnocení tělesné zdatnosti u dětí a mládeže značný 

posun ve svém celkovém pojetí. Cílem této části je shrnout současné přístupy k této 

problematice. 

Tělesná zdatnost se stává bez pravidelné pohybové aktivity krátkodobou záležitostí. I 

vysoce tělesné zdatné dět. se stávají nezdatnými dospělými, když si neoblíbí a pravidelně 

neprovádějí pohybové aktivity jako součást svého životního stylu. Z tohoto důvodu je nutné 

chápat hodnocení tělesné zdatnosti jako integrální součást komplexního tělovýchovného 

programu. Ten musí směřovat k systematickému vzdělávání dětí a mládeže o zdravotním 

významu dostatečné úrovně tělesné zdatnosti a pohybové aktivity v průběhu celého života a 

k vytváření potřebných motorických dovedností a návyků podporujících zdraví. Děti by se 

měly naučit sebehodnocení a interpretaci výsledků tělesné zdatnosti. Také by se měly naučit 

sestavovat plán osobního kondičního programu a motivovat sebe sama k udržení vlastní 

pohybové aktivity. 

Hodnocení tělesné zdatnosti v testových bateriích je založeno buď na 

normativních standardech, nebo dle současných trendů na základě tzv. kriteriálně vztažených 

standardech Nejčastčjším kritériem je právě zdravotní stav jedince. Kriteriálně vztažené 

standardy představují úroveň tělesné zdatnosti nabízející určitý stupeň ochrany před 

nemocemi, které jsou důsledkem sedavého způsobu života. Stanovení standardů je složitá 

otázka řešená na základě kombinace empiricky zjištěných vztahů, expertního posudku a 

naměřených dat. 

Kriteriálně vztažené standardy postupně nahrazují původní tzv. normativní standardy, 

které byly dlouhou dobu výhradně používány pro interpretaci výsledků testování tělesné 

zdatnosti u dětí a mládeže. Normativní standardy vychází z aktuální úrovně motorické 

výkonnosti v rozsáhlém reprezentativním souboru osob, proto umožňují porovnání výsledků 

s referenčním souborem, např. populací určitého věku a pohlaví, a monitorování sekundárních 

trendů. Nevýhodou je, že normativní standardy mohou snižovat motivaci testovaných 

jedinců. Ti pokud vnímají normativní standardy podporující maximální výkony za hranicí 

svých možností, věnují zlepšení výkonnosti malou pozornost. Navíc aktuálně zdravé dítě se 

často cítí při podprůměrných výsledcích tělesně nezdatné. 

Použití kriteriálně vztažených standardů má při hodnocení tělesné zdatnosti řadu výhod 

oproti aplikaci normativních standardu (Cureton, Warrren, 1990, Cureton, 1994) : poskytují 
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okamžitou zpětnou vazbu o adekvátnosti výkonu ze zdravotního hlediska, vzhledem ke 

způsobu svého stanovení jsou teoreticky nezávislé na rozložení výsledných hodnot v dané 

populaci, standardy jsou většinou dostupné pro všechny žáky a mají pro stanovenou populaci 

univerzální platnost. 

Použití těchto standardů má samozřejmě i omezení, které je nutné brát v úvahu při 

interpretaci výsledků: nedostatek empirických poznatků vede k rozdílné míře subjektivity při 

expertním stanovení kriteriálně vztažených standardů, nedostatečné ověření validity standardů 

může vést k nepřesné klasifikaci jedinců, tyto standardy také nenabízejí adekvátní motiv pro 

maximální výkonnost a neberou v úvahu biologický věk. Poslední výhrada je týká 

problematiky zohlednění biologického věku při vyhodnocování testových výsledků. Ta není 

doposud uspokojivě vyřešena v žádné testové baterii z důvodu složitosti a nákladnosti 

spolehlivých a validních diagnostických metod. 

Testová, baterie Fitnessgram hodnotí tělesnou zdatnost na základě kriteriálně vztažených 

standardů, zatímco testová baterie Uniiittest na základě normativních standardů. 

V rámci testové baterie Fitn essgram jsou v jednotlivých položkách stanoveny dva 

standardy, které tvoří hranice tzv. cílové zóny zdravotně orientované zdatnosti. Výsledky, 

které jsou horší než cílová zóna. jsou zařazeny do kategorie výkonů vyžadujících zlepšení 

hodnot. Zdravotně orientované standardy pro hodnocení jedinců od 5 do přibližně 25 let (viz 

příloha C). 

Uvedené zdravotní standardy aerobní kapacity vycházejí z výzkumu Blaira et al. (1989). 

Ten publikoval dramatický nárůst rizika civilizačních chorob u 20 % aerobně nejméně 

zdatných dospělých jedinců, přičemž mezní hranice V02max pro 20-391eté odpovídala 

hodnotám 35 ml/kg.min u mužů a 29 ml/ kg.min u žen. Vzhledem k tomu, že V02max klesá 

s věkem, jsou hodnoty dětí vyšší. Pokles V02max mezi 35 a 17 lety věku byl určen na základě 

Přístupu Jacksona (1992) na 7 mFkg.min u mužů a 6 ml/kg.min u žen. Dolní hranice cílové 

zóny Fitnessgramu je u chlapců stejná v celém věkovém rozsahu, protože pokles V02max je 

kompenzován postupným zlepšováním ekonomiky pohybu. U dívek dochází od 10 do 15 let 

věku k poklesu hodnot VOmw i důvodu vzrůstajícího vlivu nepříznivého tělesného složení. 

Rozdíl mezi horní a dolní hranicí cílové zóny VO:.-.m je stálý: 10 ml/kg.min u chlapců a 8 

ml/kg.min u dívek. Překročení horní hranice v aerobní kapacitě je žádoucí, ale ne nezbytné ze 

zdravotního hlediska. 

Standardy pro tělesné složení vychází z výzkumu Williamse et al. (1992). Autor zjistil, že 

chlapci svíce než 25 % tělesného tuku a dívky svíce než 32 % tuku mají větší 

Pravděpodobnost rozvoje primárních rizikových faktorů srdečně-cévních onemocnění, včetně 
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vysokého krevního tlaku a zhoršení lipidového profilu. Na druhé straně extrémně malé 

množství tělesného tuku může být vztaženo ke stravovacím problémům a to zejména u dívek. 

V rámci Fitnesgramu jsou z tohoto důvodu od 13 let věku určováni velmi hubení jedinci 

sméně než 8 % tělesného tuku u chlapců (BMI menší než 13,1 až 17,0 podle věku) a 13 % 

tuku u dívek ( BMI menší než 14,1 až 15,0 podle věku). 

Standardy muskuloskeletální zdatnosti jsou ve Fitnesgramu vzhledem k nedostatku 

empirických poznatků stanoveny na základě expertních posudků, normativních dat a 

konzistence se standardy aerobní kapacity a tělesného složení. 

V rámci tohoto programu jsou stanoveny kriteriální vztažené standardy i pro celkovou 

úroveň pohybové aktivity. Standardy představují minimální úrovně pohybové aktivity 

podporující zdraví a zvyšující pravděpodobnost účasti v příslušné pohybové aktivitě 

v dospělém věku. V současné době se doporučuje pro školní děti do 10 let kumulace 30-60 

min věkově vhodných pohybových aktivit ve všech nebo ve většině dní v týdnu. Podporována 

je i kumulace více než 60 min až několika hodin pohybové aktivity denně. Některé aktivity by 

měly každý den trvat 10-15 min nebo více a zahrnovat činnosti střední až vyšší intenzity 

s krátkými periodami odpočinku. Nežádoucí jsou dlouhá období bez pohybové aktivity. Pro 

mládež ve věku 11-12 let jsou doporučení stejná v objemu 30-60 min pohybové aktivity ve 

všech nebo ve většině dní v týdnu. Navíc by jedinci měli provádět souvislou pohybovou 

aktivitu vyšší intenzity s délkou nejméně 20 min alespoň třikrát týdně (běh, basketbal, 

Plavání, cyklistika, apod. ). 

Pro děti školního věku jscu doporučeny pohybové aktivity, které obsahuje tzv. pyramida 

pohybové aktivity (Forbin, Pangrazí, 1998, Cooper Institute, 1999). 
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Obr.9 Pyramida pohybové aktivity • 
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Děti by se měly naučit a provádět pohybovou aktivitu ze všech tří úrovní pyramidy. 

V první základní úrovni jsou činnosti prováděné jako součást každodenního života. Druhá 

úroveň zahrnuje aerobní činnosti a sporty. Dítě by se mělo naučit potřebné pohybové 

dovednosti a zapojovat se do nich podle úrovně pohybových dovedností a dosažené zdatnosti. 

Třetí úroveň zahrnuje činnosti zaměřené na svalovou zdatnost a flexibilitu. Děti by je měly 

provádět úměrně svému vývoji. Vrchol pyramidy představují odpočinkové aktivity, z nichž 

některé by měly být co nejvíce minimalizovány. Za nežádoucí je považováno sledování 

televize a práce s počítačem více než 2 hodiny denně. 

Z celoživotního hlediska je důležité být pohybově aktivní bez ohledu na úroveň tělesné 

zdatnosti. Ta je požadovaným výstupem, ale zdůrazňována musí být podpora chování 

obsahujícího pohybovou aktivitu. V tom mohou být úspěšné všechny děti. Z tohoto důvodu se 

v poslední bodě stává nezbytnou součástí komplexního přístupu vztahové hodnocení úrovně 

tělesné zdatnosti a pohybové aktivity. V rámci testové baterie Fitnessgram je realizováno na 

základě konceptu uvedeného v tab. 1. 

Tab. 1: 

Pohybová aktivita 

Ano Ne 

Zdrav otiiž 
orientovaná 

zdatnost 

Ano 

Blahopřejeme ke splněni cílových 
kondičních zón. Nezapomeň 
pokračovat v provádění piavidelué 
pohybové aktivity, která tě udržuje 
v dostatečné tělesné kondici. 

Blahopřejeme ke, splnění cílových 
kondičních zón. Pro udržení 
tělesně zdatnosti je nezbytné 
zvýšit úroveň pravidelné pohybové 
aktivity. Zdrav otiiž 

orientovaná 
zdatnost 

Ne 

Přestože tvé výkony nejsou 
v cílových kondičních ;:ónách, 
blahopřejeme k dostatečné úrovni 
pohybové aktivity. Pokračuj v tom 
a výkony v testech se zlepší. 

Tvé výkony nejsou v cílových 
kondičních zónách. Je nezbytné 
zvýšit tvoji úroveň pohybové 
aktivity ke zlepšení tělesné 
zdatnosti a zdraví. 

Celková úroveň pohybové aktivity je většinou v rámci testových baterií zjišťována 

jednoduchým dotazníkovým šetřením. V poslední verzi F i t n e s s g r a m u je pohybová aktivita 

hodnocena dvěma způsoby (Coopcr institut, 1999, 2003): 

a) V rámci modulu Fitnessgram je určena třemi otázkami zaměřenými na pohybovou 

aktivitu v posledních sedmi dnech z hlediska zařazení aeróbních, posilovačích a 

protahovacích cvičení 
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b) V samostatném modulu Activitygram je zjišťována třídenním dotazníkem pohybové 

aktivity (dva školní dny a jeden víkendový den). V něm se do přehledné mřížkové struktury 

vyplňují příslušné činnosti v 30minutových blocích (od 7.00 do 23.00hod) s rozlišením 

intenzity ve čtyřech stupních. Jeho použití je možné přibližně od 10 let věku. Mladší děti si 

nejsou schopny spolehlivě vzpomenout na činnosti v uplynulých dnech. Hlavním zaměřením 

Activitygram je vzdělávací cíl: naučit děti analyzovat úroveň jejich pohybové aktivity ve 

škole i mimo školu a rozlišovat různé intenzity zatížení. [18] 

Hodnocení tělesné zdatnosti v testové baterii Unilittest je na základě normativních 

standardů. Normou se rozumí jistý předpis, standard či hodnota, která umožňuje srovnání a 

hodnocení individuálních testových výsledků v rámci vymezené populační skupiny. Přístup 

k tvorbě normovaných tabulek je založen na tzv. statistickém principu normality. Za normální 

se považují hodnoty pohybující se kolem populačního průměru. Východiskem pro konstrukci 

norem jsou výsledky hromadných empirických šetření a z nich odvozené základní statistiky 

(aritmetický průměr, směrodatná odchylka nebo procentily). Kromě nonnativních standardů 

(pětibodové normy, desetibodové normy a procentilové normy) je možné u této testové baterie 

použít alternativně věcně a funkčně zdůvodněné standardy. Ty vcházejí ze čtyř úrovní 

motorické výkonnosti: minimální,-většinové, optimální a specifické. Minimální úroveň tvoří 

hranici motorické nedostatečnosti, z hlediska diagnostiky upozorňuje na nežádoucí stav. 

Většinový standard jí: odvozen od populačního průměru. Optimální úroveň je nejvýhodnější 

úrovní z hlediska zdravotního stavu a tělesné zdatnosti, zaručuje plnou účast v náročných 

pohybových aktivitách. Specifická úroveň podmiňuje úspěšnost ve vrcholovém sportu. [11] 



4 Hypotézy 

H1 Předpokládám, že za posledních 15-20 let se úroveň tělesné zdatnosti dětí na 2.stupni 

základní školy zhoršila. 

H2 Předpokládám, že výsledky hodnocení testové baterie Fitnessgram u dětí aktivně 

sportujících jř.ou. stejně jako výsledky hodnocení testové baterie Unifittest (6-60), 

lepší než u nesportujících dětí. 

H3 Předpokládám, že vyšší míra pohybové aktivity výrazně ovlivňuje optimální hodnotu 

Body Mass Indexu. 

H4 Předpol ladím, že Fitnessgram je vhodnější testová baterie pro užití na 2.stupni základní 

školy než Unifittest (6-60). 
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5 Výzkumné metody a postup práce 

Pro svou diplomovou práci jsem použila variantu experiment a částečně dotazníkovou 

metodu. Podstatou experimentu bylo praktické testování. Testovala jsem tělesnou zdatnost 

pomocí dvou testových baterií Unifittestu a Fitnessgramu. Výzkum jsem provedla v hodinách 

tělesné výchovy v předem stanovenou dobu. Měřila jsem maximální momentální výkon 

vdaných teste ;h Měření isem orováděla ve standardních podmínkách s minimalizací 

vnějších jevů. Snažila jsem se zajistit všem dětem stejné podmínky. Testovaní žáci byli před 

měřením rozcvičení, protažení a patřičně motivovaní. 

Zjištěné hodnoty jsem doplnila o informace týkající se pohybové aktivity dětí mimo 

školní tělesnou výchovu. Z naměřených hodnot jsem sestavila přehledné tabulky a statisticky 

jsem je vyhodnotila. Vypočítala jsem průměr, což je nejpoužívanější popisná charakteristika 

výkonu, a směrodatnou odchylku jako popisnou charakteristiku sourodosti. Výsledky jsem 

také interpieto/aía graficky ^e vztahu k somatickým ukazatelům a pohybové aktivitě. 

Všechny naměřené údaje jsem zpracovala ve statistickém programu Excel. 

Dále jsem se pokusila o porovnání výhod a nevýhod použití těchto dvou testových 

baterií, a to na základě studia odborné literatury a krátkého dotazníku předloženého dětem. 

Na základě zjištěných výsledků a vztahů jsem vyvrátila nebo potvrdila předem stanovené 

hypotézy a pokusila jsem se navrhnout metody a prostředky rozvoje jednotlivých složek 

zdravotně orier tované zdatnosti, které by se podle mého názoru měly zařadit do běžných 

hodin tělesné výchovy na 2.stupni základní školy. 
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6 Výzkumná část 

6.1 Výzkumný vzorek 

Praktické testování jsem prováděla v měsících únoru a březnu 2006 na Základní škole 

Poděbradova v Jičíně. Od září 2005 tu působím jako učitelka tělesné výchovy. Tato sídlištní 

škola je podle počtu žáků nejmenší ze čtyř zdejších základních škol. Testovanou skupinou byli 

téměř všichni žáci druhého stupně s výjimkou dívek v 6.třídách, kde se mi nepodařilo 

dohodnout s učiteli testování. Testování se z důvodu dlouhodobější nemoci nemohlo zúčastnit 

i několik jednotlivců z jiných tříd. Z celkového počtu 132 testovaných žáků bylo 49 dívek a 

83 chlapců. 

Testovanou skupinu jsem diferencovala podle pohlaví a věku, nikoliv podle tříd.Zjistila 

jsem totiž, že existují velké věkové rozdíly v rámci jedné třídy, které by mohly ovlivnit 

výsledky porovná /, ni sno inami. Peče:: testovaných dětí podle pohlaví a věku přehledně 

udává tab. 2. 

Tab.2: 

Věk Počet dívek Počet chlapců 

1 let -
5 

12 let -
11 

13 let 22 19 

14 lei 20 31 

15 let 7 17 
J 
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6.2 Volba testů 
Obě testové baterie, Fitnessgram i Unifittest, dovolují zvolit některé alternativy testů, jež 

zohledňují podmínky testování, případně věk testovaných dětí. Pro úěely mého testování 

jsem zvolila ty testy, které jsou vhodné pro věkové kategorie 11 až 15 let a vyhovují 

provedení v tělocvičně kvůli zimnímu počasí. 

Zvolené terty / rťmc' Filressgramu jsou: 

vytrvalostní člunkový běh, 

hrudní předklony v lehu, 

záklon v lehu na břiše, 

- 90° kliky, 

shyby (příp. výdrž ve shýbu), 

předklony v sedu pokrčmo jednonož. 

Zvolené testy v rámci Unitittestu jsou: 

skok daleký z místa, 

leh-sed opakovaně, 

vytrvalostní člunkový běh, 

člunkový běh 4x 10 m, 

shyby (příp.výdrž ve shvbu). 

Celkem jsem tedy provedla devět testu, protože dva testy - vytrvalostní člunkový běh a 

shyby, příp. výdrž ve shýbu - jsou shodné oběma bateriím. Rozdíl ve vytrvalostním 

člunkovém běhu spočívá v tom, že ve Fitnessgramu se zaznamenává počet přeběhů, zatímco 

v Unitittestu celkový čas běhu. 

Stručný popis provedení obsahuje teoretická část, důkladnější popis je uveden 

v publikacích od R.Kováře a A.Suchomela. [11] [18] 

Ze somatických měření jsem provedla měření výšky na pevném měřidle umístěném na 

stěně s přesností 0.5 cm a hmotností na vahách s přesností 0,5 kg, a vypočítala jsem tak Body 

Mass Index. [1] Měření kožních řas jsem neprovedla, protože jsem neměla k dispozici 

kal i per. 

Protože předpokládám, že na tělesnou zdatnost má vliv pohybová aktivita prováděná 

mimo hodiny povinné tělesné výchovy, požádala jsem děti, aby svoji pohybovou aktivitu 
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zhodnotily přiřazením k jedné ze tří skupin. První skupinu tvoří aktivně (příp.závodně) 

sportující děti, které se systematicky věnují nějakému sportu nebo sportům. Druhou skupinu 

tvoří rekreačně sporujíci děti, které se nepravidelně věnují pohybovým činnostem, a třetí 

skupinu nesportující děti, které vykonávají pohybové aktivity pouze v hodinách tělesné 

výchovy. Zjištěné poznatky mi byly podkladem pro vyhodnocení hypotéz. 

Obě testové baterie jsou koncipovány tak, aby nebyly náročné na materiální podmínky. 

Provedení v tělocvičně je pohodlné. Stačí stopky, měřící pásmo, gymnastický koberec, 

hrazda, několik, kuželů, lavička (výška 23cm) a lepicí páska. 

Protože jsem nevlastnila originální zvukovou nahrávku pro vytrvalostní člunkový běh a 

pro provedení kliků, vytvořila jsem si je sama v počítačovém programu Záznam zvuku ve 

Windows. Rychlost vytrvalostního člunkového běhu na počátku testování činila 8 km/h a 

postupně se každou minutu zrychlovala o 0,5 km/h. Odpovídaly tomu intervaly mezi 

jednotlivými gongy. 

6.3 Výsledky testování tělesné zdatnosti 

Pio zjištění obecné zdatnosti a výkonnosti žáků a porovnání s výsledky testování 

v minulosti jsem aplikovala testovou baterii Unifittest, která je dostatečně vědecky i věcně 

zdůvodněná a pro jednotlivé testy jsou též vypracovány věkové normy (v/z příloha B). 

Testovala jsem zvlášť chlapce a dívky. Oproti běžnému obsahu jsem zařadila u 12-14tiletých 

žáků shyby, příp. výdrž ve shýbu, a u 15tiletých člunkový běh 4x10 m. Bohužel pro tyto 

věkové kategorie nejsou zpracovány \ manuálu pro Unaitiest normové výsledky. Pro 

možnost porovnání jsem využila výsledky hromadného testování československé mládeže 

zr . 1987. které publikoval Moravec (testy skok do dálky, leh-sed a shyby) [13], a u testu 

4x10 m pro 12 a I Stileté výsledky měření členů ČSTV z r. 1982, které publikoval Kovář [9]. 

Výsledky vytrvalostního člunkového běhu jsem nemohla porovnat, protože uvedené 

publikace testují aerobní vytrvalost pomocí testu 12-minutového běhu. 

Souh.nré výsledk) testování jsou znázorněny v tab.3 až 10. Celková charakteristika 

výkonnosti je dána aritmetickým průměrem (x) a směrodatnou odchylkou (s). V tabulkách 

jsou uvedeny výsledky z roku .987, resp.1982 ('87x, '87s), dále hodnoty pro normový 

výsledek „průměrný" z testu Unifittest (Unif xj. Pátý řádek porovnává, zda došlo za 

posledních více než 15 let ke zhoršení či zlepšení v jednotlivých testech, příp. jestli je stav 

stejný. Poslední řádek udává, zda průměr z naměřených hodnot odpovídá normovému 

výsledku „průměrný", „podprůměrný", či „nadprůměrný" v manuálu pro Unifittest. 
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Tab.3: Chlapci 11 let, n=5 

Chlapci Skok do dálky Shyby 
11 let (cm) (počet) 
n=5 
x 160,3 0,8 
s 30,9 0.9 
'87x 164,2 2,8 
'87s 19,7 3,1 
stav zhoršení zhoršení 
U n i f x 156-174 neudáno 
hodnocení průměrný neudáno 

Leh-,sed 4x10 in Vytrvalostní 
(počet) (s) ělunkový běh 

(min) 
33,8 12,4 4,9 
7,1 1,4 2,3 
33,6 neudáno neudáno 
9,1 neudáno neudáno 
stejný neudáno neudáno 
29-38 11,8-13,1 7,01-7,75 
průměrný průměrný podprůměrný 

Tab.4: Chlapci 121et, n 11 

Chlapci Skok do dálky Shyby 
1 2 !et (cm) (počet) 
|=11 
k 171,8 2.0 
s 23,7 2, i 
'87x 175,1 3,0 
87s 21,0 3.2 

s t a v zhoršen zhoršen 
U n i f x 164-184 neudáno 
[hodnocení průměrný neudáno 

Leh-sed 4x10 ni Vytrvalostní 
(počet) (s) člunkový běh 

(min) 
35,4 12,0 5,7 
11,8 1,0 1.6 
37,6 12,3 neudáno 
9,0 1,2 neudáno 
zhoršen zhoršen neudáno 
29-38 11,7-13,0 6,70-7,50 
průměrný průměrný podprůměrný 

Tab.5: Chlapci 131et, n 19 

Chlapci 
13 let 
n - 19 

Skok do dálky 
(cm) 

Shyby 
(počet) 

Leh-sed 
(počet) 

4x10 m 
(s) 

Vytrvalostní 
člunkový běh 
(min) 

r Ir*8'"' 2 3 p7,0 " ' " " g y "7"""" z 5,9 

E 22,7 2,1 9,4 10,1 1,3 ~ 
'87x 184,2 3,5 39,5 neudáno neudáno 
'87s 21.9 3.5 9,9 neudáno neudáno 
stav zhoršen zhoršen zhoršen neudáno neudáno 
Unif x 174-195 neudáno 35-43 11,4-12.8 7,01-8.50 
hodnocení průměrný neudáno průměrný podprůměrný podprůměrný j 
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Tab.6: Chlapci I41et, n=31 

Chlapci Skok do dálky Shyby Leh-sed 4x10 m Vytrvalostní 
14 let (cm) (počet) (počet) (s) čl unkový běh 
[1=31 (lllill) 

188,7 2,3 38,9 11,2 6 1 
s 
'87x 
'87s 

28,6 
196,2 
25,4 

2,2 
4.7 
3.8 

10,8 
39,6 
9,1 

1,0 1,6 s 
'87x 
'87s 

28,6 
196,2 
25,4 

2,2 
4.7 
3.8 

10,8 
39,6 
9,1 

neudáno neudáno 

s 
'87x 
'87s 

28,6 
196,2 
25,4 

2,2 
4.7 
3.8 

10,8 
39,6 
9,1 neudáno neudáno 

stav 
Unif x 
hodnocení 

zhoršen 
185-208 

zhoršen zhoršen neudáno neudáno stav 
Unif x 
hodnocení 

zhoršen 
185-208 neudáno 36-44 11,2-12,6 7,51-9,00 

stav 
Unif x 
hodnocení průměrný neudáno průměrný průměrný podprůměrný 

Tab.7: Chlapci 151et, m 17 

Chlapci Skok do dálky Shyby 
115 let (cm) (počet) 
n - 1 7 
;x 192,0 2,7 
s 24,5 2.9 • 
'87x 211,9 4,8 
;87s 21,2 3,4 
stav zhoršen zhoršen 
Unif X 2.00-222 5-6 
hodnocení podprůměrný podprůměrný 

Leh-sed 4x10 m Vytrvalostní 
(počet) (s) člunkový běh 

(min) 
41,2 11,4 6,1 
10,1 1.1 1.8 
43,1 11,6 neudáno 
8.3 1.1 neudáno 
zhoršen stejný neudáno 
39-47 neudáno 8,01-9,50 
průměrný neudáno podprůměrný 

Tab.8: Dívky I3let, n=22 

Dívky 
13 let 
h=22 

Skok do dálky 
(cm) 

Výdrž ve shýbu 
(s) 

Leh-sed 
(počet) 

4x10 m 
(s) 

Vytrvalostní 
člunkový běh 
(min) 

X 165,6 13,4 34.1 12,2 5,0 
s 21.9 9,8 6.6 0,7 1,2 
'87x 174,6 12,8 34,8 neudáno neudáno i 
'87s 20,5 13,9 8,6 neudáno neudáno 
stav zhoršen zlepšen stejný neudáno neudáno 
llníf x 163-183 neudáno 31-39 11,7-13,0 6,51-7,25 

hodnocení průměrný ne idáno průměrný průměrný podprůměrný 
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Tab.9: Dívky 141et, n=20 

Dívky Skok do dálky Vvdržve shýbu Leh-sed 4x10 m Vytrvalostní 
14 let (cm) (s) (počet) (s) člunkový běh 
|n=20 (min) 
X 166,9 11,2 32,8 12,5 5,1 
s 20.4 7,8 6,9 1,0 1,3 
87x 175,6 15,8 34,8 neudáno neudáno 

'87s 21,7 15,6 9,0 neudáno neudáno 
Stav zhoršen zhoršen zhoršen neudáno neudáno 
Lnif x 167-187 neudáno 31-39 11,5-12,9 6,51-7,25 
hodnocení podprůměrný neudáno průměrný průměrný podprůměrný 

Tab.10: Dívky 15let, n=7 

Dívky Skok do dálky Výdrž ve shýbu í.eh-sed 4x10 m Vytrvalostní ' i 
15 let (cm) (počet) (počet) (s) člunkový běh 
in=7 (min) 
X 171,7 8,9 28,0 12,3 5,0 
s 21,9 5,1 8.0 1,0 1,0 
'87x i 78,5 13.4 35,8 12,3 neudáno 
'87s 19,6 12,2 8,0 1,3 neudáno 
stav zhoršen zhoršen zhoršen stejný neudáno 
jUnif x 107-187 9-14 .52-41 neudáno 6,51-7,25 
hodnocení průměrný podprůměrný podprůměrný neudáno podprůměrný 

Celkovou charakteristiku současné zdatnosti a výkonnosti 1 l-15tiletých žáků vyhodnotím 

na základě tabulek pomocí dvou. komparací: 

1. Z celkového počtu 32 naměřených průměrných výsledků, které lze porovnat pomocí 

10-bodových (resp.5-bodových) norem Unifíttestu, se 18 shoduje s normovým 

výsledkem „průměrný", 14 výsledků bylo označeno jako ,.podprůměrný", žádný z 

výsledkl není „nadprůměrný". 

2. Při porovnání zjištěných průměrných výsledků s výsledky celostátního testování 

Moravce v r. 1987 (resp.Kováře 1982) jsem zjistila, že z 27 položek je 22 výsledků 

horších, 4 přibližně stejných a jen 1 lepší. 

I když většina rozdílných výsledků není statisticky významná, můžu z těchto dvou 

porovnání učimt závěr, že za posledních 15-20 let se jeví celková tendence ke zhoršení tělesné 

zdatnosti žáků 2.stupně základní školy. Počty testovaných jedinců však nejsou zcela 

reprezentativní, a proto nelze tento závěr zobecnit. Je to ale důvod k zamyšlení, neboť tato 

tendence je zřetelná. 
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V další části bych ráda ověřila pozitivní účinek pohybové aktivity na somatické 

ukazatele. Úroveň somatického vývoje je spjata s úrovní zdraví, a proto si zasluhuje 

pozornost. Zároveň si však uvědomuji, že proces vývinu dítěte probíhá pod kontrolou 

genetického programu a fenolypický projev je výsledkem působení celé řady endo- a 

exogenních faktorů. K těm patří např. kvalita a kvantita výživy, úroveň sociálně-

ekonomických podmínek, lékařská péče či životní prostředí. Předpokládám, že efekty 

nedostatečné pohybové aktivity mohou být významným faktorem, který determinuje tělesnou 

hmotnost. Abych tuto hypotézu potvrdila, snažila jsem se zjistit míru závislosti pohybové 

aktivity na somatických ukazatelích. 

Somatické znaky budu hodnotit podle tzv.Body Mass Indexu. BMI je index tělesné 

hmotnosti, vyjadřuje úroveň nadváhy a poskytuje informaci o adekvátnosti tělesné hmotnosti 

k tělesné výšce. Abych zohlednila pohlaví a věk, posuzovala jsem hodnoty BMI podle testové 

baterie Fitnessgram. K jednotlivým věkovým skupinám a pohlaví je udána hodnota BMI, 

která je ze zdravotního hlediska v pořádku. Pro zjednodušení jsem uvažovala pro chlapce ve 

věku od 12 do 15 let za normální hodnoty BMI v rozmezí 16,0 - 25,0. Hodnoty nižší než 16,0 

označují podváhu a hodnoty vyšší než 25,0 nadváhu. U dívek stejného věku jsou hranice 

16,9-25. 

Děti jsem rozdělila podle pohybové aktivity do tří skupin (aktivně sportující - rekreačně 

sportující- nesportující) a zjišťovala jsem v rámci těchto skupin procento dětí, které odpovídá 

optimálním hodnotám BMI (podle Fitnessgramu) a procento dětí s podváhou a s nadváhou. 

Výsledky jsou přehledně interpretovány v grafu 1 a 2. Zvlášť jsem porovnávala dívky a 

zvlášť chlapce. 
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Graf 1: 

• nesportující (n=10) 

Graf záv is lost i p o h y b o v é aktivity na hodnotd BMI - d ívky 

16.9-25,0 
75% 
87% 

• aktivné sportující (n=16) 
Mrekreačné sportující (n=23) 

pod 16,9 

Graf 2: 

Graf záv is lost i p o h y b o v é aktivi ty na h o d n o t ě BMI - ch lapc i 

ta aktivné sportujíc! (n=39) 

pod 16,0 

10% 
• rekreačné sportujíc! (n-33) 

• nesportující (n=6) 
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U všech tří skupin obou pohlaví je vidí; nojvyšsí kumulace okolo průměrných 

hodnot BMI. Potvrdilo se mi očekávání vyššího vý skytu nesportujících chlapců v horním 

pásmu BMI (33%). V pásmu podváhy (BM1 nu tež 16.0) to však neplatilo. Nejvyšší 

zastoupení (10%) tu měli cbiapci aktivně sportu L dívek je vidět menší rozdíl mezi 

pohybově aktivními a méně pohybově aktivními v pásmu průměrných hodnot BMI. 

V horním pásmu BMI (nad 25,0) se vyskytují pc y.t nesportující dívky. Podváhy dosahují 

jak aktivně sporující (25%), tak i rekreačně sport. ;ci dívky (23%). 

Z porovnání výsledků u dívek a chlapců je možné konstatovat, že se kvalita 

pohybové aktivity více odráží na hodnotách BMI • chlapců. 

Tyto zjištění však nu 1 zkreslovat relativr malý soubor nesportujících žáků, dále 

k tomu může přispívat hodnocení pohybové aktivity, které jsem nechala čistě na dětech a 

ty se samy rozhodly, k jaké skupině by se přiřadil y. 

Z uvedených grafů je zřejmé, že vyšší míra pohybové aktivity pozitivně ovlivňuje 

tělesnou hmotnost ale ne tak /ýrazně, jak j e m p \ Jfoklác; la. 

Dále bych chtěla ověřit, jaký vliv má míra pohybové aktivity na výsledky testů 

v testových bateriích Zii ''rv 'a jsem procent i i vek a chlapců, kteří v rámci skupin 

rozdělených podle pohyb aktivity dosah Ji minimálně normového výsledku 

„průměrný" v Unifittestu a ve Fitnessgramu ony zdravotně orientované zdatnosti. 

Výsledky řady amerických výzkumů (Lonney, P man, 1990. Pate, Dowda,1990) totiž 

prokázaly slabší v/tahy mezi pohybovou aktivitou šlesnou zdatností. 

Výsledky jsem vyhodnotila graficky zvlášť pro dívky (graf 3 a graf 5) a pro chlapce 

(graf 4 a graf 6). 
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Graf 1: 

Fitnesssgram - počet dívek (%) dosahujících zóny zdravotní orientované zdatnosti v závislosti na 
pohybové aktivité 

100% 
100% 

60%- ^ 
50%-

40% S 

30%-

hnjdní předklony 

100% 
100% 

60% Baktlvný sportujte! (n=16) 
B rekreačný sportující (n=23) 
• nesportující (n= 10) 

86% 
60% 

předklony v sedu vytrvalostní 
člunk.běh 

Graf 4: 

Fitnessgram - počet chlapců (v %) dosahujících zóny zdravotné orientované zdatnosti 
v závislosti na pohybové aktivité 

hrudnl předklony záklon kliky 

100% ~ 100% 82% 
100% 100% <8% 
100% 100% 67% 

vytrvalostní 
ílunk.béh 

82% 
61% 

B aktlvn* sportující (n-39) 
• rekreačné sportující (n»33) 
• nesportujíc! fn»6) 

předklony v sedu 
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Graf 1: 

• aktivně sportující (n=" 
• rekreačně sportující (i 
[ • nesportující (n=10) 

Unifittest - počet dívek (v %) dosahujících minímálné normového výsledku "průměrný" v závislostí 
na pohybové aktivitě 

Graf 6: 

Unifittest - počet chlapců (v %) dosahujících minimálně normového výsledku "průměrný" 
v závislosti na pohybové aktivitě 

[ • aktivné sportujíc! (n=39) 
• rekreaóné sportující (n=33) 
[•nesportující (n=6) 

96% 
44% 

skok do důlky 
72% 
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V testu 4x10 m (v IJnifittest jsem počítala procento žáků dosahujících -ninimálně 

normového výsledku . .p, : •! ]i /^i.. si- 1 ny 11 P let. Pro 1: Ué nejsou 

hodnoty v tabulkách v. > \ prof 'testu ;hyb> výdrž naopak nejsou uvedeny normové 

výsledky pro 11 - 14i.;l«-:!< tak js,> ito tost ; idnotila pouze pro věkovou skupinu 

15tiletých žáků. 

Rozdílné výsledky mezi třemi skupin; mi ve Fitnessgramu nejsou tak signifikantní, jak 

bych očekávala. Znatelný je rozdíl pouze u vytrvalostního člunkového běhu. kde aktivně 

sportující chlapci dosahují optimálních vy- ledků ve 1)0% a dívky v 86%, zatímco rekreačně 

sportující chlapci v 86%, d 61% íe port i ící cl apci v 60% a dívky v 33%. Dále podle 

zjištěných výsledků má též -vřší iiíh \ y rybové ak': větší vliv ía dosaženi optimálních 

výsledků ve výdrži ve shýbu u dívek. 

Z údajů v grafech 7.14 a 7.15 je /.reji- ié že na dosahování minimálně průměrných hodnot 

v testové baterii IJnifittest má míra pohybové akti vity mnohem znatelnější vliv. Úspěšné 

procento aktivně sporti j'cíi.h ž ků . ... -.otlř ýeh te.-tech vždy p'; všuje, s výjimkou testu 

leh-sed u dívek, úspč >. r.rocer • •• úících žát.:' a nešpoři tucích žáků. 

Nesportující žáci dosaht.i, -::\;h ••' ,;y, no i •.'.w: y '-ných "ýsh-.lků. 

6.4 Porovnání testových baterií a jejich užití 

ve §k:oíri • pra?:4 

Aby mohla porovnat ob .i testové i ?e a jejich hodnocení, důkladně jsem prozkoumala 

odbornou literaturu týkající se hodnocení tělesné zdatnosti a prakticky jsem vyhodnotila 

výsledky testované skupiny v obou testových baterií. Při zpracovávání této části jsem zjistila, 

že objektivní srovnání výsledků obou testových bal rií nebude možné a že nebude možné 

stanovit, v jaké testové brterii dšti ť jadly lépe. Rozhodla jsem se tedy doplnit tuto část o 

subjektivní pocity dětí a jejich vnímá! Dosouzení t >ho, jaká testová baterie by podle nich 

byla vhodnější pro prakticko \/ !i v b-,. -i iu a jejie ole. 

Problém v porovnávání výsledku testů IJnifittest a Fitnesgram je v jejich odlišném 

pojetí hodnocení. Stručně řečeno hodnocení tělesné zdatnosti ve Fitnessgramu je založeno na 

standardech vztažený-;! kr ;drav.1n.r,u s , r / t jediná. Sterdardv j*s-»dva. Ty tvoří hranice 

tzv. cílové zóny zdravotně -»rientované zdatnosti Dítž buď zóny dosáhne (resp.přesáhne) a 

výsledek je hodnocen jak< i. spokojí vy ze zdravotního hlediska, nebo ledosáhne. [ 18] 



Hodnocení tělesné zJatnosti na zaklade Uni fit vstu vychází především z normativních 

standardů. Využívá pětiboor ví či cU -etibodové normy, které jsou zpracovány na základě 

statistického principu. Dítě dosáhni jedné z pěti kategorií: výrazně podprůměrný -

podprůměrný - průměrný - nadprůměrný - výrazně nadprůměrný. [11] 

Proto není možné • Ht. v jaké :.stovó baterii žúoi dosáhli lepších výsledků. Otázkou je, 

jaké standardy jsou vhodnější, zda kvitcriálně vztažené či normativní. Názory v odborné 

literatuře se liší, především s ohledem na užití a interpretaci získaných výsledků. Zastánci 

kriteriálně vztažených standardů zdůrazňují například tyto výhody: kriteriálně vztažené 

standardy poskytují okamžitou zpětnou vazbu o adekvátnosti výkonu ze zdravotního hlediska, 

jsou nezávislé na rozložení výsledných hodnot vdané populaci, jsou většinou dostupné pro 

všechny žáky a pro stanovenou populaci mají univerzální platnost. [18] Jako nevýhodu vidím 

to, že nenabízejí adekvátní motiv pro maximální výkonnost. Dítě je spokojeno s výsledký 

v cílové zóně zdravotně orienta /ané udatnosti, a není tudíž příliš motivováno pro vyšší výkon. 

Zaznamenala jsem to vpostojích dětí. Když dosáhly hranice cílové zóny, nebyly příliš 

motivovány pro dosaženi maximálního výkonu v testu. 

Co se týká materiálních podmínek, obě testové baterie jsou nenáročné 11a provedení 

v tělocvičně. Žádná z nich není v tomt ohledu náročnější. 

V interpretaci vjylíxíká a sestaven," jednoduché, přehledné a srozumitelné zprávy pro 

děti jsem v posuzovaných fc iteriích zjistila velký rozdíl, zdá se mi zásadní, který mě usvědčil 

vtom. že užití testové baterie Unifittest zůstává pro školní praxi vhodnější. Výsledky 

Fitnessgramu v amerických státech r získávají ,-o fonně výstupní zprávy, která je 

zpracována počítačovým programem. ;4J Dítě je v něm i slovně informováno o dosažených 

výsledcích, zda-li spadají clo zóny zdravotně orientované zdatnosti, jsou také porovnány 

s výsledky dosaženými v minulém roce a doplněny o doporučení cvičení a pohybových 

aktivit, kterým by se dítě mô'o věnovat. Tento prograrr však v češtině není dostupný, nehledě 

na to. že není zadarmo. niiltte: t ;e <; -.ská testová baterie vytvořen;! s ohledem na podmínky 

většiny škol a výsledky je možné pohodlně a přehledně zpracovat ve fonně individuálního 

testového profilu (viz příloha A). Tei je zpracován graficky, tak že je názorný a dovoluje 

snadno posoudit nejen úr. ,oň a vyrc vnanost výsledků, ale i odhalit slabiny v motorickém 

vývoji. 

Tyto má teoreticko , raktieká j iš tění jsem cn.ěla porovnat s tím, jak užití testových 

baterií vnímaly samy l Posloužil o ' k tomu krátký dotazník." Zvolila jsem otázky jak 

strukturované, tak i nest ukturované. Strukturované otázky byly zcela uzavřené. Dotazník 

jsem předložila všem dětou, cítré e testování účastnily. Předpokladem bylo seznámit 
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všechny děti obecně s popisem testových baterií, jejich rozdílnostmi a hodnocením. Každé 

dítě dostalo osobní list s dosaženými výsledky a tabulkou s hodnocením v případě 

Fitnessgramu a individuální testový profil v případě Unifittestu. 

Z dotazníku vyplývají tato zjištění: 

Otázka č.l Kromě jednoho žáka se nikdo z testovaných dětí se v minulosti s těmito 

testovými bateriemi nesetkal. Je vidět, že užití těchti testů je pro žáky i pro učitele velká 

neznámá. V zavedení takového testování do hodin tělesné výchovy vidím velký potenciál pro 

zkvalitnění výuky. 

Otázka č.2 S výsledky a hodnocením Unifittestu bylo více spokojeno 47% dětí, s výsledky a 

hodnocením Fitnessgramu 47%. 6% žáků se nedokázalo rozhodnout. 

Otázka č.3 Děti by si spíše vybraly pro zařazení do hodin tělesné výchovy testovou baterii 

Unifittest ( v 50%). 11% se nedokázalo rozhodnout. 

Otázka č.5 Na otázku, zda by výsledky těchto testů měly sloužit jako podklad pro 

hodnocení a klasifikaci v tělesné výchově, odpovědělo 23% dětí kladně a 31% záporně. Pro 

částečný podíl na hodnocení a klasifikaci bylo 46% dětí. 

Otázka č.6 Tato otázVa umožňovala dětem vyjádřit se, v čem bylo provedení těchto 

testování pro ně přínosem. Předkládám některá zajímavá vyjádření: 

„Seznámila jsem se s něčím novým Zjistila jsem, v čem mám nedostatky." 

„Ověřila jsem si svoji výdrž j zdatnost. Bylo to zajímavé, lepší než normální 

tělocvik." 

„Mohla jsem se porovnat s kamarádkou a vím. v čem se mám zlepšit." 

„ Zjistila jsem, ž : se neumí ~n dotknout špiček a že mám velmi zkrácené svaly." 

„ Zjistil jsem, jakou mám fyzičku musím se zlepšovat a posilovat." 

Z uvedených výroků jo vidět, že děti pozitivně reagují na nové věci, testování je většinou 

zaujalo. Diagnostikovaly- svoji :• ó !nc' " ě k t e r t o motivovalo ke zlepšování výsledků. 

Jako učitele mě samotnou zajímalo, zda a jak mohu využít hodnocení tělesné zdatnosti 

testovými bateriemi prc khisřflkaci ž ' \ ů V odborné literatuře jsem se setkala s rozdílnými 

doporučeními. Aleš Suchomel ve svém příspěvku o Fitnessgramu píše: 
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„Současné je nutné ve školní praxi zamezit následujícím případům neadekvátního využití 

hodnocení tělesné zdatnosti jako výchozí metody pro klasifikaci jedinců v tělesné výchově a 

pro jejich vzájemné porovnávání. To je nevhodné vzhledem k různým pohybovým 

předpokladům, zkušenostem a biologické zralosti dětí a může vést až k vytvoření averze 

k pohybovým aktivitám." [18] Naproti tornu příručka pro učitele tělesné výchovy (Tupý et 

al., 1990) o využití získaných výsledků z testové baterie Unifittest píše toto: „...mohou být 

v praxi využity jako podklad pro objektivní hodnocení a klasifikaci." [22] 

Na základě těchto úvah a zjištění bych volila testovou baterii Unifittest pro užití ve 

školní praxi. V budoucnu, až se vypracuje česká ver/e Fřtnessgramu s příslušným 

počítačovým programem, bych byla i pro zařazení této testové baterie. Při hodnocení a 

klasifikaci bych k výsledkům těchto baterií přihlédla. Samozřejmě proces hodnocení v tělesné 

výchově je daleko komplexnější. 
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6.5 Návrh metod a prostředků rozvoje jednotlivých 

složek zdatnosti 

Jedním z cílů této diplomové práce je za základě zjištěných poznatků zpracovat návrh 

vhodných metod rozvoje jednotlivých složek zdravotně orientované zdatnosti. Následuje 

jejich popis a doporučení s nabídkou různých pohybových aktivit a cvičení. 

Mámo-li si u i'čiié t )/Mj í jednoť.r/ó sic-žkj zdamosť - pohyboví; schopnosti, je nutné 

pozměnit vžitý názor, že uběhne-li žák dvě rovinky, rozvíjí rychlost, vykoná-li několik dřepů 

či kliků, rozvíjí silu. obéhne-li dvakrát nebo třikrát hřiště, rozvíjí vytrvalost. Základem 

rozvoje je záměrné a dlouhodobé tělesné zatěžování, které představuje požadavky kladené na 

žáka v rámci rozvoje jeho zdatnosti. Je realizováno pohybovou činností, prostřednictvím 

tělesných cvičení, volených na základě znalosti obsahu zdravotně orientované zdatnosti. 

Opakovaným vlivem těchto cvičení dochází k mobilizaci zatěžovaných funkcí organismu, 

která vede k potřebné adaptaci, tj. morfologické a funkční přestavbě tkaní a orgánů (Mužík, 

Krejčí, 1997) 

6.5.1 Metody rozvoje aerobní zdatnosti 

Z metod nejvíce doporučuji používání nepřerušovaných metod. K těmto metodám 

rozvoje aerobní zdatnosti patří souvislá metoda, střídavá metoda. 

Souvislá metoda 

Vybraná cvičení jsou prováděna nepřerušované, souvisle v rovnoměrném nevysokém 

tempu po dobu 10-15 minut. Vhodné tempo (intenzitu zatížení) můžeme stanovit podle 

hodnot srdeční frekvence, která se má pohybovat v rozmezí 60-80% maximální srdeční 

frekvence (SFnmx) Tuto lze u každého žáka objektivně stanovit podle vzorce SFmax = 210 

minus věk pro dívky a 207 minus věk pro chlapce. 
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Střídavá metoda 

Takzvaný fartlek. Jc charakteristická delším přerušovaným prováděním cviěení. 

V průběhu cvičení se mění intenzita zátěže (v pásmu od 140 do 160 tepů/min). 

Mezi další metody patří intervalové metody, které však pro rozvoj vytrvalosti ve školní 

tělesné výchově nedoporučuji. Charakterizuje je plánovité členění cvičení požadované 

intenzity na fáze cvičení a zotavení, přičemž intervaly odpočinku neumožňují plné zotavení. 

Výjimkou mohou být metody pracující s přirozeným intervalem nebo proměnlivou intenzitou 

(indiánská chůze, indiánský běh), které je možné zařadit. 

Doporučení a vhodná c v i f e ř 

Záměrný rozvoj aerobní vytrvalosti je možný již od 9 let, nejoptimálnější předpoklady 

spadají do období pubertální akcelerace, které je považováno za senzitivní období. 

Rozvoji oxidativrů kapacity doporučují věnovat alespoň 10 minut ve vyučovací jednotce, 

respektive 3 krát 10 minut v průběhu týdne. 

Vybraná cvičení jsou charakteristická nepřetržitou pohybovou činností (nejméně 10 

minut) a intenzitou zatížení, kdy se srdeční frekvence pohybuje u žáků v rozmezí 130-170 

tepů/min. Patří mezi ně: 

• chůze střídaná během, převládá chůze (např. indiánský pochod), 

• běh střídaný chůzi, převládá běh (např. indiánský běh), 

• souvislý běh za vodičem, postupné prodlužování délky běhu, 

• pohybové hry (např. štafeta na kruhové dráze), 

• jízda na kole, 

«turistický pochod, 

• plavání, 

• cvičení s hudebním doprovodem. 
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Nevhodné jsou typy tratí od 200 do 1200 metrů, které jsou energeticky zajišťovány 

laktátovou zónou metabolického krytí. Hlavním negativním důsledkem je hromadění kyseliny 

mléčné ve svalu a její vyplavování do krve a tím snížení hospodárnosti dalšího energetického 

krytí pohybové činnosti, narušování koordinace pohybu, efektivity rozhodování a růstu počtu 

chyb. 

6.5.2 Metody rozvoje svalové zdatnosti 

Mezi metody rozvoje svalové zdatnosti patří metoda přirozeného posilování, komplexní 

metoda, rychlostní metoda a kruhový trénink. 

Metoda přirozeného posilování 

Použití přirozených prostředků k zabezpečení všestranného rozvoje svalového systému je 

základem pro zvyšování silové zdatnosti žáků. Základní prostředky (cvičení) jsou nejrůznější 

běžecká cvičení, odrazová cvičení, komplexní cvičení ve formě úpolových cvičení, her, šplh a 

jeho modifikace, gymnastická příprava apod. 

Komplexu) rnelucli 

Zahrnuje v jedné vyučovací jednotce záměrné působení na rozvoj několika pohybových 

schopností, přičemž hlavním úkolem může být rozvoj silových schopností. Pio rozvoj svalové 

síly je třeba 6-20 opakování posilovačích cvičení, pro rozvoj svalové vytrvalosti 15-50 

opakování po i-3 sériích. 

Rychlostní 

Je charakteristická překonáváním nemaximálních odporů (pro dané cvičení) se 

zaměřením na vysokou až maximální rychlost pohybu. Při její aplikaci ve školní tělesné 

výchově doporučuji používá; cvičení s překonáváním odporu hmotnosti vlastního těla. Počet 

opakování 6-12, ve třech až pěti sériích, tempo cvičení je co nejvyšší, odpočinkový interval 

mezi sériemi je 2-3 minuty. 
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Kruhový trénink 

Modifikace kruhového tréninku považuji za nejvhodnější metodicko-organizační fonnou 

pro rozvoj silových schopností ve školní tělesné výchově. Při tomto způsobu posilování se 

uplatňují ve spojení všechny principy a zásady rozvoje silových schopností. Základem jsou 

správně vybraná cvičení a uplatněný režim práce se zaměřením na rozvoj rychlé nebo vytrvalé 

síly (hmotnost váhy vlastního těla, počet opakování, tempo cvičení, velikost přestávky). 

Cvičení jsou prováděna na stanovištích (6-12). Přechází se z jednoho stanoviště na druhé 

podle předem promyšleného pořadí. Dávkování na stanovišti se řídí buď časem, nebo počtem 

opakování. Počet opakování deset a co nejvyšší rychlost pohybu má vliv na rozvoj rychlé síly, 

počet opakování dvacet a střední tempo cvičení na rozvoj vytrvalé síly. Interval odpočinku 

mezi stanovišti je 30-90 sekund podle zaměření činnosti, mezi jednotlivými okruhy 2-3 

minuty. Počet okruhů v jedné hodině se zvyšuje z jednoho na 2-3 podle zvládnutého zatížení. 

S růstem silové zdatnosti je třeba zatížení postupně zvyšovat a to: 

• počtem okruhů, 

• počtem opakování, 

• tempem cvičení, 

• zkracováním přestávek. 

Cvičení by měla být jednoduchá, žák je musí mít precizně zvládnuty. Nezbytnou 

podmínkou je správný sled cvičení z hlediska střídání svalových skupin i střídání režimu 

práce na jednotlivých stanovištích. Organizačně je výhodný maximální počet čtyř žáků na 

stanovišti. 

Doporučení a vhodná cvičení 

Doporučuji rychlostně silová cvičení prováděná v režimu převažujícího neoxidativního 

alaktátového metaboiickcho krytí po dobu 5-15 sekund maximální intenzitou a s intervaly 

odpočinku kolem 2 minut. 

Velikost odporu při posilování bychom měli určovat spíše rychlosti pohybu a počtem 

opakování než hmotností břemene. 

V posilování by mělo převažovat cvičení s vlastní hmotností těla prováděná rychle, 

výbušně. Především pak u cvičení orientovaných na paže a nohy. 
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Mimořádný ohled musíme brát na páteř, jejíž vývoj není ukončen. To znamená zcela 

vyloučit cvičení, která páteř stlačují nebo jinak deformují. Naprosto nevhodná jsou cvičení, 

při kterých žák nosí na zádech spolužáka. 

Dostatečná pozornost by se měla věnovat svalům trupu, tj. posilování břišních, 

prsních a zádových svalů. Doporučuji opakovaná cvičení v pomalém tempu. Stanovují se 

přitom individuální počty opakování - obvykle metodou volního úsilí. Žák cvičí do hranice 

vlastní únavy a snaží seji několika cviky překročit. 

Při rozvoji rychlé síly v acyklických pohybech by nemělo docházet k větší únavě, 

naopak v cyklických pohybech je únava podmínkou rozvíjení rychlé síly. Přestávky mezi 

sériemi jsou kratší, kolem I min. 

Požaduje se důkladné rozcvičení, protahování a uvolňování v průběhu a po 

skončení posilovacího bloku. 

Při výběru silových cvičení musí mít učitel na zřeteli hlavně možnosti jejich lokálního 

působení na jednotlivé svalové skupiny, ale také přiměřenost jejich pohybového obsahu 

pro žáky 

Vhodná cvičení vycházejí z obsahu učiva kondičních cvičení: plné míče, švihadla, lano, 

malé míče, tyče, lavičky, žebřiny, bedny, šplh na laně a tyči, ručkování, překonávání překážek, 

úpolové hry, poskoky, výskoky přeskoky švihadla. 

6.5.3 Metody rozvoje rychlostních schopností 

V každém rychlostním projevu je důležité správné technické provedení pohybu. Jestliže 

tomu tak není. nelze dosahovat idivůluálních hraničních rychlostí. Dalším významným 

předpokladem je délka rychlostního zatížení. Neměla by přesahovat dobu, kdy začíná do 

rychlostního projevu zasahovat únava. 

Stejně tak počet opakování a přestávky mezi cvičeními by měly být zorganizovány tak, 

aby každý pokus umožňoval záecovi skutečně nejvyšší i nožný výkon. Při záměrném rozvoji 

rychlosti proto doporučuji ve školní tělesné výchově opakovači metodu. Jejími základními 

komponenty jsou: 

• intenzita cvičení: maximální, cílem je provést pohyb co nejrychleji, 

• doba trvání: 5-20 s, 

• interval odpočinku: 2-5 min, 

• počet opakování: 3-5krát v jedné sérii, celkem 3-5 sérií 

(1.5-20 opakování), 

• odpočinek: aktivní. 
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Doporučení a vhodná cvičení 

Doporučuji dávat přednost méně složitým cvičením, která musí žáci nejdříve ovládat v 

nižší rychlosti a se správnou technikou provedení, aby je pak mohli provádět co nejrychleji. 

Cvičení se opakují tolikrát, dokud vysoká rychlost provedení nesnižuje. Maximální 

účinnosti při rozvoji rychlosti napomáhá motiv soutěživosti. Cvičení rychlosti by neměla 

předcházet činnosti vyvolávající větší únavu, proto je doporučuji zařazovat do první poloviny 

vyučovací jednotky. 

Cvičení pro rozvoj rychlosti jednotlivých pohybů, rychlost reakce, běžecká rychlost na 

krátké tratě, lze vybírat z širokého spektra drobných her, skokanských cvičení, hodů, startů z 

nejrůznějších poloh, běhů se změnou směru, chytání a házení míčů, švihových cvičení atd. 

Doporučuji běh na krátké vzdálenosti 10-30 metrů, běh se změnami směru, různé řonny 

štafetových přeběhů, starty z různých poloh s výběhem do 10 metrů, prvky běžecké abecedy, 

všechny druhy hodů a vrhů. rychlé skoky, výskoky, poskoky, odrazová cvičení a drobné 

pohybové hry. 

6.5.4 Metody rozvoje obraitnostních schopností 

Nejlepší předpoklady pro jejich záměrný rozvoj (senzitivní období) jsou v 7-10 letech. Ve 

školní tělesné výchově od 1 ročníku se jedná o získání co nej většího množství pohybových 

zkušeností prostřednictvím soustavného osvojování pohybových dovedností a základů 

sportovní techniky. Doporučuji cvičení ve změněných a ztížených podmínkách, koordinačně-

asymetrická cvičení a manipulace s předměty. Metoda střídavého a opakovaného zatěžování s 

postupným zvyšováním obtížnosti cvičení i s využitím tvuci invence žáků považuji za 

základní. Dominující složkou je obsah pohybové činnosti, její složitost. U snadnějších 

koordinačních cvičení (zahrnují jen části těla nebo nevyžadují vyšší úroveň silových nebo 

rychlostních schopností) lze provádět větší počet opakování. Při náročnějších cvičeních 

doporučuji 5-8 opakování. 

D o p o r n č r p í v h o d n á rvřčo^ ; 

Doporučuji používat co největ.ší počet cvičení a obměňovat je v provedení i podmínkách, 

provádět vybrará cvičení v mnoha různých obměnách (nejrůznější variace provedení, změny 
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rytmu, pohybu na signál), provádět cvičení v měnících se vnějších podmínkách (cvičení 

spojená s překonáváním překážek ve snazších a ztížených podmínkách, s lehčím nebo těžším 

náčiním, ve dvojicích, skupinách, v různých terénech, na různém podkladu) a kombinovat již 

osvojené dovedností. Cvičení by se měla provádět pod "tlakem", v co největší rychlosti, s 

rozhodováním, s výběrem variant a stupňováním jejich složitosti. Důležité je zařazovat 

cvičení s dodatečnými informacenv (změny v průběhu cvičení na signál, omezování zraku) a 

zařazovat cvičení po předchozím zatížení (otáčení, kotouly, poskoky s obraty). Všechny 

uvedené formy je třeba neustále střídat a obměňovat. 

Vhodná cvičení pro rozvoj obratnostních schopností jsou cvičení akrobatická, kotouly 

přeskoky, cvičení rovnováhy, cvičení s náčiním (švihadla, tyče, míče, míčky), cvičení na 

trampolíně, přemísťování předmětů (zvedání, přenášení), manipulování s předměty (míčky, 

míče), házení, vrhání, sportovní hry (základní činnosti), překonávání překážek (slalomové 

dráhy, terénní překážky), různé druhy lokomocí, drobné pohybové hry a asymetrická cvičení. 

6.5.5 Metody rozvoje pohyblivosti 

Mezi vhodně metody patří metoda opakovaných úsilí a metoda statických cvičení. 

Metoda opakovaných úsilí 

Spočívá v mnohonásobném opakování cvičení, které je stanoveno pro určité věkové 

období a příslušný kloub. Aktivní cvičení v dynamickém režimu (hmity v krajních polohách, 

švihové pohyby, pomalé vedené pohyby) se používají jako prostředek k protažení antagonistů 

a současnému posílení agor.istů. Počet opakování je pro jednotlivá kloubní spojení rozdílný: 

ramenní a kyčelní kloub 45-50 opakování, páteř 50-60 opakování pro žáky ve věkovém 

rozmezí 10-14 let. 

Metoda akti sivch statických cvičen.' 

Takzvaný strečink. Podstata cvičení spočívá v delším setrvání v krajní poloze, do níž se 

žák dostává svalovou kontrakcí bez pomoci vnějších sil. Podle posledních zkušeností se 

doporučuje 10-12 základních cviků, při nichž se v krajní poloze setrvává 10-30 s. Pro jedno 

cvičení se doporučuje 3-5 opakování. 
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Doporučení a vhodná cvičení 

Doporučuji cvičit méně, ale častěji, v podstatě každý den, cvičení pohyblivosti zařazovat 

jako součást průpravné části hodiny, používat metodu opakovaných úsilí se zařazením 

aktivních cvičení, dále po posilovačích cvičeních neho v závěrečné části zařazovat 

strečinkovou metodu. Vhodné je vytvořit systém 10-12 cvičení pro jednotlivá kloubní spojení 

(2-3 cvičení pro jeden kloub). Cvičení bez koncentrace nemají smysl, stejně tak nejsou-li 

prováděná do k/ajm J i poloh. 

Výběr cvičení je orientován na cvičení, která vedou mnohonásobným opakováním k 

protahování, uvolňování a posilování svalových skupin a vazivového aparátu příslušného 

kloubního spojení. Aplikují se cvičení protahovací (aktivní, polopasivní, pasivní) k ovlivnění 

antagonistů. relaxační i posilovači (švihy, limity v krajních polohách) k ovlivnění agonistů. 

Jádrem všech cvičení je navození podnětu, který by pro daný stav pohyblivosti znamenal 

potřebný impuls k udržení neho zlepšení. Tímto podnětem se stává dosažení krajní polohy v 

příslušných kloubech. 
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7 Diskuse 

V této kapitole zopakuji úkoly mé diplomové práce a zkonfrontuji dosažené výsledky 

získané při výzkumu se stanovenými hypotézami uvedenými v kapitole 4. Dále kriticky 

zhodnotím možnosti a podmínky, za kterých jsem těchto výsledků dosáhla. 

Stanovila jsem si sedm úkolů a podle mého názoru soudím, že se mi je všechny podařilo 

splnit. 

1. Shromáždit dostatečné množství aktuálních informací k dané problematice. V teoretické 

části jsem se pokusila o přiblížení pojmů zdravotně orientovaná tělesná výchova a její cíle 

(3.1) a zdravotně orientovaná zdatnost (3.2). 

2. Zjistit a popsat různé aspekty tělesné zdatnosti a možnosti hodnocení. Popsala jsem čtyři 

komponenty zdatnosti - aerobní a svalovou zdatnost, flexibilitu a složení těla (3.3)- a 

s tímto pojmem související pohybové schopnosti - aerobní, silové, rychlostní, obratnostní 

schopnosti a pohyblivost - a jejich stimulaci (3.4). Popsala jsem různé přístupy 

k hodnocení tělesné zdatnosti, především pomocí normativních standardů a kriteriálně 

vztažených standardů (3.6). 

3. Vybrat dvě testové baterie, podrobně je popsat a doplnit ilustracemi. Vybrala jsem dvě 

odlišné testové baterie - americký Fitnessgram a český Unifittest (6-60). Podrobně jsem je 

popsala a doplnila ilustracemi v kapitole 3.5.2 a 3.5.3. 

4. Prakticky ověřit testově baterie a na jejich základě vyhodnotit tělesnou zdatnost žáků na 

2.stupni základní školy. Postup při testování je popsán ve výzkumné části (6). Tělesnou 

zdatnost jsem vyhodnotila tabulkami (tab.3 až 10) a graficky (graf 1 až 6). Viz hypotézy 

č. 1, 2 a 3. 

5. Porovnat užití baterií Fitnessgram a Unifittest (6-60) ve školní praxi. Porovnání je 

provedeno ve výzkumné části 6.4. Viz hypotéza č.4. 

6. Dotazníkem zjistit názor dělí na užití testových baterií a na hodnocení. Výsledky 

dotazníku jsou uvedeny v části 6.4. Viz hypotéza č.4. 

7. '/pracovat návrh vhodných metod rozvoje zdravotně orientované tělesné zdatnosti a 

nabídnout pohybové činnosti a cvičení uplatnitelná ve školní praxi. Tento úkol je 

zpracován v kapitole 7. 
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Z těchto úkolů vyplynuly následující hypotézy: 

Hypotéza č. I - Předpokládám, že za posledních 15-20 let se úroveň tělesné zdatnosti dětí na 

2. st upni základní školy zhoršila. 

Pro vyhodnocení této hypotézy jsem vyhodnotila tělesnou zdatnost na základě výsledků 

testové baterie Unifittest. Zkoumala jsem zvlášť obě pohlaví, vypočítala jsem pro jednotlivé 

věkové skupiny aritmetický průměr a směrodatnou odchylku. Vypočítané hodnoty jsem 

porovnala s výsledky hromadného testování z r. 1987, čili před 19 lety, příp. s výsledky 

měření zr. 1982. (Viz tab.3 - 10) Z tohoto porovnání jsem zjistila, že z 27 položek je 22 

výsledků horších, 4 přibližně stejné a jen I lepší. Dále jsem naměřené výsledky porovnala 

s normovým výsledkem „průměrný" podle Unifittestu. Zjistila jsem, že z celkového počtu 32 

naměřených průměrných výsledků, které lze takto porovnat, se 18 shoduje s normovým' 

výsledkem „průměrný", 14 výsledků je označeno jako „podprůměrný" a žádný z výsledků 

není nadprůměrný. Z těchto dvou porovnání plyne závěr, že za posledních 15-20 let se jeví 

celková tendence ke zhoršení tělesné zdatnosti žáků 2.stupně základní školy, a tedy potvrzení 

hypotézy č.l. Avšak kvůli relativně malému vzorku testovaných jedinců nelze tento závěr 

zobecnit. 

Hypotéza č.2 - Předpokládáni, že výsledky hodnocení testové baterie Fitnessgram u dětí 

aktivně sportujících jsou, stejně jako výsledky hodnocení testové baterie Unifittest, lepší než 

u dětí nesportujících. 

K vyhodnocení této hypotézy jsem vytvořila grafy 3 až 6. Zjišťovala jsem procento dívek 

a chlapců, kteří v ráme skupin rozdělených podle pohybové aktivity dosahovali minimálně 

normového výsledk i „průměrný" v Unifittestu a ve Fitnessgramu zóny zdravotně orientované 

zdatnosti. Ze srovnání mezi třemi skupinami je vidět, že aktivně či rekreačně sportující dívky 

i chlapci téměř vždy převyšují procento nesportujících v obou testových baterií (v 16 

případech), nebo minimálně dosahují stejného procenta(v 6 případech). Výjimku tvoří pouze 

výsledky testu leh-sed u dívek, kde procento nesportujících dívek dosahuje 70%, zatímco u 

první skupiny je to 60% a u druhé 57%. Tím se mi hypotéza č.2 potvrdila. Zajímavě dopadlo 

srovnání obou baterií. Ze zmíněných grafů je vidět, že vyšší míra pohybové aktivity má 

výraznější vliv na dosahování minimálně průměrných hodnot v testové baterii Unifittest než 

na dosahování zóny zdravotně orientované zdatnosti v testové baterii Fitnessgram. 
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Hypotéza č.3 - Předpokládám, že vyšší míra pohybové aktivity výrazně ovlivňuje optimální 

hodnotu Body Mass Indexu. 

K vyhodnocení této hypotézy jsem sestavila přehledné grafy závislosti pohybové aktivity 

na hodnotě BMI (graf 1 a 2). Dívky i chlapce jsem rozdělila do tří skupin podle míry 

pohybové aktivity a v rámci těchto skupin jsem sledovala procento žáků, které dosahují 

optimálních hodnot BMI, které mají nadváhu a které mají podváhu. Z nejvyšší kumulace 

okolo optimálních hodnot BMI u všech tří skupin (od 73% do 85%) je vidět, že pohybová 

aktivita není absolutním faktorem, který ovlivňuje somatické ukazatele. Domnívám se, že 

důvodem je vliv většího počtu faktorů ovlivňujícího somatické ukazatele (např. výživy). 

Jednoznačně lze však říci, že nízká míra pohybové aktivity má negativní vliv na vyšší výskyt 

nesportujících dětí v pásmu nadváhy. IJ nesportujících dívek činí 20% oproti 0% aktivně 

sportujících a 0% rekreačně sportujících, u chlapců 33% oproti 5% aktivně sportujících a 

24% rekreačně sportujících. Vyšší míra pohybové aktivity má též vliv na relativně nízké 

procento (10% u aktivně sportujících, 3% u rekreačně sportujících) chlapců v pásmu podváhy. 

U dívek v pásmu podváhy se mi to však plně nepotvrdilo, neboť aktivně sportujících je tu 

30% a rekreačně sportujících dívek 23%. Tím se mi hypotéza č.3 nepotvrdila Avšak kvůli 

relativně malému vzorku testovaných jedinců v těchto skupinách nelze tento závěr zobecnit. 

Hypotéza č.4 - Předpokládám, že Fitnessgram je vhodnější testová baterie pro užiti na 

2.stupni základní školy než Lbvfhtest 

Abych mohla tuto hypotézu vyhodnotit, důkladně jsem na základě odborné literatury 

porovnala obě testové baterie. Konfrontovala jsem výsledky, hodnocení, materiální podmínky 

a možnosti interpretace výsledků. Přitom jsem zjistila, že objektivní srovnání výsledků 

nebude možné protože obě testové baterie mají odlišné pojetí hodnocení. Na otázku, jaké 

hodnocení, zda na základě kriteriálně vztažených standardů či normativních standardů, je 

vhodnější, nedokážu odpovědět, protože i názory v odborné literatuře se liší. Co se týká 

materiálních podmínek, obé testové baterie jsou stejně nenáročné na provedení v tělocvičně. 

V interpretaci výsledků a sestavení jednoduché, přehledné a srozumitelné zprávy pro děti však 

vidím zásadní rozdíl, který mě vede k tomu, že Unitittest zůstává vhodnější testovou baterií 

pro podmínky českých škol. Výsledky Fitnessgramu v amerických státech děti získávají ve 

formě výstupn- zprávy, která je zpracována počítačovým programem, který však u nás není 

k dispozici. Výsledky Unifittestu lze pohodlně a přehledně interpretovat ve formě 

individuálního testového profilu. Názor žáků na užití těchto dvou testových baterií jsem 

zjistila pomocí otázky č.3 z dotazníku. Děti by si spíše vybraly pro zařazení do hodin tělesné 
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výchovy testovou baterii Unifittest ( v 50%). 11% se nedokázalo rozhodnout. Tímto se mi 

hypotézu č.4 nepodařilo potvrdit. 

Musím říci, že velkou pomocí pro vypracování této diplomové práce pro mě byla vlastní 

praxe na základní škole. To, že sama na té škoie učím, mi umožnilo bez problémů provedení 

testování v různých ročnících. Větším problémem pro mě bylo zpracování výsledků 

jednotlivých testů a vytvoření přehledných archů pro zápis. Neuvědomila jsem si totiž, kolik 

jednotlivých položek budu muset zpracovat. Celkem to bylo přes 1500 položek, u každého 

žáka (celkový počet testovaných žáků činil 132) výsledky z devíti testů plus údaje ováže, 

výšce a pohybové aktivitě. Uvědomila jsem si též, že zpracování výsledků - aritmetický 

průměr, směrodatná odchylka, procenta - by byío pouze s kalkulačkou, tužkou a papírem 

velmi náročné, proto jsem se musela naučit pracovat ve statistickém programu Excel. To mi 

pomohlo i pro zpracování přehledných grafů. 

Během zpracování teoretické části jsem si více uvědomila, co obnáší pojetí zdravotně 

orientované tělesno výchovy, i když vymezení pojmu není tak jednoznačné. Zaměřenost na 

zdraví je určitě důležitá. 

Praktický přínos této diplomové práce vidím vtom. že jsem se seznámila s těmito 

testovými bateriemi a určitě se v budoucnu stanou součástí mých vyučovacích hodin. Děti 

přijaly provedení testovaní s nadšením, bylo pro ně v mnoha případech motivující pro další 

pohybovou činnost. Naopak mě překvapilo, že povědomí mezi žáky i učiteli o tomto testování 

byla velmi ialá, zná se o i nedostačuj'cí. 

Výsledným cílem této práce bylo to, že jsem navrhla vhodné metody rozvoje 

jednotlivých složek zdravotně orientované zdatnosti a vhodná cvičení a pohybové aktivity. 

Věřím, že tímt< tato diplomová práce může posloužit jako vhodná příručka pro učitele, kteří 

se o zdravotně orientovanou tělesnou výchovu a testování zdravotně orientované zdatnosti 

zajímají. 
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8 rir r V Zaver 

Cílem této diplomové práce bylo na základě aktuálních informací týkajících se zdravotně 

orientované zdatnosti postihnout změny v testování a hodnocení tělesné zdatnosti na 2.stupni 

základní školy a prakticky ověřit užití a účelnosti testových baterií Uniíittest (6-60) a 

Fitnessgram. Hlavním cílem diplomové práce je zpracování návrhu vhodných metod a 

prostředků rozvoje jednotlivých složek zdravotně orientované zdatnosti. 

Na základě výsledků z výzkumné části jsem vyvodila tyto závěry: 

• Za posledních 15-20 let se úroveň tělesné zdatnosti dětí na 2.stupni základní školy zhoršila. 

Stanovení tohoto závěru vyšio z úkolu č.4 souvisejícího s potvrzenou hypotézou č.l. 

• Děti ala vnc c rekreačně sportující mimo hodiny školní tělesně výchovy dosahují lepších 

výsledku v obou testových baterií, Unifittestu (6-60) a Fitnessgramu, a jsou tudíž více 

tělesně zdatné. 

Závěr vyplynul z potvrzení hypotézy č.2 ze stanoveného úkolu č.4. 

• Vyšší míra pohybové aktivity není výrazným faktorem, který ovlivňuje optimální hodnotu 

BMI. 

Tento závěr vyplynul z nepotvrzené hypotézy č.3. na základě stanoveného úkolu č.4. 

• Fitnessgram není vhodnější testová baterie pro užití na 2.stupni základní školy než 

Uni fit test (6-60). 

Tento závěr vyplynul z nepotvrzené hypotézy č.4 na základě stanovených úkolů č.5 a č.6. 

Splnění cíie tělesné výchovy zvyšovat tělesnou zdatnost žáků je spojeno se značnými 

časovými požadavky, které není možné pokrýt ve školní tělesné výchově, a tak v plné míře 

realizovat. To je zřejmé z výsledků testování. Aktivně či rekreačně sportující děti, které se 

pohybové aktivitě věnují i mimo hodiny povinné tělesné výchovy, dosahují lepších výsledků 

než děti, jež provádějí pohybovou aktivitu pouze v hodinách tělesné výchovy. To je důvod k 

přehodnocení učebního cíle. Od zátěžových činností ve školní tělesné výchově nemůžeme 

očekávat rozvíjející efekt. Ten se může dostavit až po získání dětí pro trvalou pohybovou 



aktivitu, která bude přenesena i mimo školu do jejich volného času. Měli bychom děti učit 

metodám, jak ovlivňovat svou zdatnost, seznamovat je se způsoby zatěžování organismu, 

dávat jim návody pro pěstování zdatnosti v celém jejich dalšim životě. V období mladšího 

školního věku by tedy žáci měli získat přiměřené poznatky o různých pohybových 

činnostech a seznámit se s širokou nabídkou pohybových aktivit. Měli by získat i osobní 

zkušenosti s různými typy pohybového zatěžování. Proto je nutné pěstovat u dětí kladné 

postoje k pohybové činnosti, vybavit děti vědomostmi a dovednostmi, které je připraví na 

účast ve vhodných celoživotních pohybových aktivitách, vysvětlovat jim, co je to zdravotně 

orientovaná tělesná zdatnost, objasnit jim složky a podmínky pěstování zdatnosti, a to 

přiměřeným způsobem a vzhledem k jejich věku. 

Přála bych si, aby informace z této diplomové práce pomohly dnešním učitelům tělesné 

výchovy, kteří se snaží o zkvalitnění výuky, v pochopení významu zdravotně orientované 

tělesné výchovy. Praktickým přínosem je uplatnění metod a prostředků rozvoje jednotlivých 

složek zdravotně orientované zdatnosti. 
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10 «y 

Příloha A Záznamový arch individuálního testového profdu 

Individuální testový profil 

Jméno: Datum testování: Věk: 

Datum narození: 

Eteriy 

1 2 3 4 5 

T1 Skok de e ' f f ! rr ísta 

T2 Leh sed 

T3 Vytrvalostní člunkový běh 

T4 

(stupy) 

6 7 9 10 

I I 

... 

Testový výsledek 

Výrazné podprůměrný Podprůměrný Průměrný Nadprůměrný Výrazně nadprůměrný 

Suma bodů (stenů) 
B = S1 + S 2 + S3 + S4 
B= 
Vyrovnanost 

d max = S ma> — S min 
d max = 

Celková motorická výkonnost: 

Slabinou motorického vývoje je: 

Těl.výška: cm Tělesná výška: 

Hmotnost: kg 
BMI: Relativní hmotnost 

Kožní řasy: mm Množství tuku: 

Doporučení: 
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Příloha B Tabulky norem IJnifittestu [11] 

Vf.KOVA KATEGORIE: 11 roků 

CIILAPC 

Hodnocení Skok daleký 
(cm) 

12 min. bčh 
(III) 

Leh - sed 
(počet) 

Clunkový Wh 
4 x lOm 

( ' ) 

Vytrvalostní 
Clunkový břh 

(stav) 

Výrazní 
podprůměrný 

1 - 126 - 1510 - 14 15,4 + - 4 . 2 5 Výrazní 
podprůměrný 

2 127- 135 1511 - 1695 15 - 19 14.7- 15,3 4.26 - 4.75 

1'odprĎniíímý 
3 136- 115 1696- 1880 2 0 - 2 4 13,9 - 14.6 4.76 - 5.50 

1'odprĎniíímý 
4 146 - 1 55 1SS1 • 2065 2 5 - 2 8 13.2- 13,8 5.51 - 6,25 

I^ňniřmý 
5 156 - 165 2066 - 2250 29 ?3 12.5 - 13.1 6.26 - 7.00 

I^ňniřmý 
6 166- 174 2251 - 2435 3 4 - 38 11.8 - 12.4 7,01 - 7,75 

Nadprň mírný 
7 175- 184 2434 - 2620 3 9 - 4 3 11.1 - 11.7 7,76 - 8.50 

Nadprň mírný 
S 185 - 194 2621 - 2805 4-4 - 48 10,5 - 11.0 8.51 - 9,25 

Výrazní 
nadprúmírný 

9 195 - 204 2806 - 2990 49 - 52 9,7 - 10.4 9,26 • 10,00 Výrazní 
nadprúmírný 

10 205 + 2991 + « + ; - 9 , 6 10,01 + 

VĚKOVÁ KATEGORIE: 12 roků 

CHLAPCI 

Hodnocení Skck daleký 
(cm) 

12 min bňh 
(m) 

Leh - sed 
(pořet) 

Clunkový heb 
4 x lOni 

fr) 

Vytrvalostní 
Clunkový bžh 

(slav) 

Výrazná 
podpt ůrnčrný 

1 • 132 - 1565 - 17 15.3 + - 4.50 Výrazná 
podpt ůrnčrný 2 133- 142 1566- 1751 IS- 21 14,6 - 15,2 4,51 - 5.25 

j Podpiúmřrný 

í 

3 143 - 152 1752- li)37 22 - 26 13.8 - 14,5 5.26 - 6.00 
j Podpiúmřrný 

í 4 153-J63 1 1938 -7.123 27 - 30 13,1 - 13,7 6.01 - 6.75 

IYú mříny 
; 164- 174 2124- 2310 31 - 36 12.4 - 13,0 6,76 - 7,50 

IYú mříny 
6 175- 184 2311 -2496 37 - 41) 11,7 - 12.3 7,51 - 8,25 

NadpiňmíiJiy 
7 185- 195 2497 - 26S2 41 - 45 11,0- 116 S,.»ň- 9,00 

NadpiňmíiJiy 
8 196 - 2.75 2683 - 2868 46 - 50 10,4 - 10,9 9.01 • 9,75 

Výrazní 
nadprůměrný 

í 206- 216 2869 - 3055 51 - 55 9,6 - 10,3 9.76 - 10.50 Výrazní 
nadprůměrný 

10 217 H 3056 + 56 + 
- 9 ' 5 

10.51 + 

73 



VĚKOVÁ KATEGOK1E: 13 roků 

C H L A P C I 

Hodnocení 
Skok daleký 

(cm) 
12 min. Wh 

(m) 
Leh - seti 
(poíet) 

Ciunkový h?h 
4 x lOm 

0 0 

Vytrvalostní 
ř:limkový bčh 

(slav) 

Výrazní 
podprůměrný 

1 - 140 - 1610 - 1 9 15.1 + - 4 . 7 5 Výrazní 
podprůměrný 

2 141 • 151 1611 - 1797 2 0 - 2 4 13,3- 15,0 4,76 - 5,50 

Podprůměrný 
3 152 • 162 1798 - 1985 25 - 29 13.6- 14,2 5.51 - 6,25 

Podprůměrný 
4 163 173 1986-2172 30 - 34 12.9- 13,5 6 , 2 6 - 7 . 0 0 

PrůmČrný 
5 171 - 184 2 1 7 3 - 2 3 6 0 35 - 39 12,1 - 12,8 7,01 - 7.75 

PrůmČrný 
6 185- 195 2361 - 2547 40 - 43 11.4 12,0 7 . 7 6 - 8 , 5 0 

Nadprůměrný 
7 196 - 106 2548 - 2735 44 - 48 10.7- 11,3 8.51 - 9.25 

Nadprůměrný 
S 207 - 2 1 7 2736 - 2922 4 9 - 5 3 10,1 - 10,6 9,26 • 10.00 

Výrazní 
nadprůměrný 

9 218 - 228 •2923 -3110 54-58 9,5 - 10,0 10.01 - 10,75 Výrazní 
nadprůměrný 

10 229 + 3111 + 59 + - 9 , 4 10,76 + 

VĚKOVÁ KATKGORIK: 14 roku 

CHLÁPCI 

Hodnocení 
Skok d-ileký 

(en;) 
12 min. béh 

(m) 
Leh - sed 
(počet) 

Ciunkový Wh 
4 x lOm 

(s) 

Vytrvaloslnl 
člunkový bčh 

(.tav) 

VýtaznS 
potlprúrnStn)' 

1 148 - 17'X) - 2 1 14,9 + - 5,25 VýtaznS 
potlprúrnStn)' 

2 149- 160 1701 - 1890 2 2 - 2 6 14.1 - 14.8 5.26 - 6.00 

Podprůměrný 
3 161 - 172 1891 - 2080 2 7 - 3 0 13,4- 14.0 6.01 - 6.75 

Podprůměrný 
4 173 - 184 2081 - 2270 31 - 35 12,7- 13,3 6.76- 7.50 

Prfimárný 
5 1 3 5 - 1 9 6 227! • 2460 | 3 6 - 4 0 11.9- 12.6 7,51 - 8,25 

Prfimárný 
6 197 - 208 2461 - 2650 41 • 44 11.2- II,S 8,26 - 9,00 

N','ulpiv niřtný 
7 209 - 220 2651 - 2840 45 - 49 10,6- 11,1 9,01 - 9.75 

N','ulpiv niřtný 
8 221 - 232 2841 -3030 5 0 - 5 3 10,0- 10,5 9,76 - 10,50 

Vftazni 
nalprůnižiiiý 

9 233 - 244 3031 - 3220 5 4 - 5 8 9.4 - 9,9 10,51 • 11,25 Vftazni 
nalprůnižiiiý 

10 ; 245 1 l 3221 + 59 + - 9,3 11,26 + 
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VĚKOVÁ KATEGORIE: 15 roků 

CHLAPCI 

Hodnocen! Skok daleký 
(cm) 

12 min. bíh 
(m> 

I.ch - sed 
(počet) 

Shyby 
(počet) 

Vytrvalostní 
Sluncový Wh 

(stav) 

Výrazní 
podptůmírný 

l -166 - 1755 -25 0 •5,75 Výrazní 
podptůmírný 

2 167-177 1756- 1946 26-29 0 5,76 - 6,50 

Podprtmírcý 
3 178 • 188 1947-2137 30-34 1 6,51-7,25 

Podprtmírcý 
4 189 - 199 2138-2328 34-38 2 7,26 - 8,00 

Prňmřriiý 
5 200-211 2329 - 2520 39-43 3-4 8,01 - 8,75 

Prňmřriiý 
6 212-222 2521 - 2711 44-47 5-6 8,76 - 9.50 

Nadprůměrný 
7 223 - 233 2712 - 2902 48-51 7-8 9.51 - 10,25 

Nadprůměrný 
8 234 - 244 2903 - 3093 52-56 9- 10 10.26- 11,00 

Výrazní 
nadprómírný 

9 245 - 256 3094 - 3235 57-60 11-12 11,01- 11,75 Výrazní 
nadprómírný 

10 257 + 3236 + 61 + 13 + 11,76 + 

VĚKOVÁ KATEGORIE: 11 roků 

DĚVČATA 

Hodnocení Skok daleký 
(cm) 

12 min. foíh 
(ni) 

Leh - sed 
(poíel) 

Clunkový hčh 
1 X lOni 

00 

Vyltvalostní 
ílunkový b íh 

(stav) 

Výrazní 
podprůměrný 

I - 122 - 1350 - 14 15,7 + - 3.50 
Výrazní 

podprůměrný 
2 123 - 131 1351 - 1525 15 - 19 15,0- 15,6 3.51 - 3.75 

Podpritmřrný 
3 132-141 1526- 1700 2 0 - 2 4 i 14 .2-14,9 3,76 - 4.50 

Podpritmřrný 
4 1 4 2 - 1 5 0 1701 - 1875 2 5 - 2 S 13,5- 14,1 4 ,51 -5 ,25 

Piů mírný 
5 151 • 1«) 1876- 2050 2 9 - 3 3 12.7- 13.4 5.26 - 6,00 

Piů mírný 
6 161 - 169 2051 - 2225 34 - 38 12.0- 12,6 6,01 - 6,75 

NAdprftmírný 
7 170 • 179 2226 - 2400 3 9 - 4 2 11,3 - 11,9 6 . 7 6 - 7 , 5 0 

NAdprftmírný 
8 180 - 188 2401 - 2575 43 - 16 10 .6-11.2 7,51 - 8.25 

Výrazní 
nttdprítmírný 

9 189- 198 2576- 2750 4 7 - 5 1 9 , 9 - 1 0 , 5 8.26 - 9.00 Výrazní 
nttdprítmírný 

10 | 199+ j 2751 + 52 + - 9,8* . 9,01 + 
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VĚKOVÁ KATEGORIE: 12 roků 

DĚVČATA 

Hodnocení Skok dolíky 
(cm) 

12 min. Wh 
(m) 

Leh - sed 
(počet) 

Cl Linkový lích 
4 X lOm 

M 

Vytrvalostní 
Clunkový Wh 

(slav) 

Výrazní 
podprůměrný 

i - 126 - 1420 - 16 15.4 + • 3.75 Výrazní 
podprůměrný 

127- 136 1421 - 1592 1 7 - 2 0 14.7- 15.3 3,76 - 4.25 

Podprû mírný 
3 137- 146 1593 - 1765 2 1 - 2 5 13.9- 14.6 4 . 2 6 - 4 . 7 5 

Podprû mírný 

4 147- 156 1766 - 1937 26 - 29 13 .2-13 .8 4 , 7 6 - 5 , 5 0 

Průměrný 
5 1 5 7 - 1 6 7 1938-2110 30 - 34 12,5- 13,1 5 . 5 1 - 6 . 2 5 

Průměrný 
6 168- 177 2111 - 2 2 8 2 35 - 38 11.8 • 12.4 6,26 • 7.00 

Nadprůměrný 
7 178- 187 2283 - 2455 3 9 - 4 3 11,1 • 11.7 7.01 - 7,75 

Nadprůměrný 
a 1 8 8 - 1 9 7 2456 - 2627 44 - 47 10.5- 11.0 7.76 - 8,50 

Výrazní 
nadprůměrný 

! 
9 1 198 - 203 2628 - 2800 48 • 52 9 .7 - 10.4 8.51 -9 .25 Výrazní 

nadprůměrný 
10 1 209 + 2801 + 53 + - 9 . 6 9,26 + 

VĚKOVÁ KATEGORIE: 13 roků 

DĚVČATA 

Hodnoceni 
Skok daleký 

(cm) 
12 min. hčh 

(m) 
Leh - sed 
(jwíct) 

Clunkový Wh 
4 X 10m 

(s) 

Vytrvalostní 
Clunkový Wh 

(stav) 

Výrazná 
podprůměrný 

1 - 131 - 1450 - 17 15,3 + - 4.00 
Výrazná 

podprůměrný " 

2 132- 141 1451 - 1625 1 8 - 2 1 14 ,6 -15 .2 4,01 - 4,50 

Pndprůmčmý 
3 1 4 2 - 1 5 2 1626- 1800 2 2 - 2 5 13.S- 14.5 4.51 - 5.00 

Pndprůmčmý 
4 153- 162 1801 - 1975 26 - 30 13,1 - 13,7 5.01 - 5,75 

Príímčrný 
:í 1 6 3 - 1 7 3 1976- 2150 31 - 3 4 12,4- 13.0 5 ,76 -6 .50 

Príímčrný 
6 174- 183 2151 2325 3 5 - 3 9 11.7- 12.3 6.51 -7 .25 

Nadptůmřmý 
7 1S4- 194 2326 - 2500 40 - 43 11,0- 11,6 7,26 - 8.00 

Nadptůmřmý 
8 195 - 201 2501 - 2675 4 4 - 4 8 10 .4-10 .9 8,01 - 8,75 

Výrazná 
9 205 - 215 1 2676 - 2850 4 9 - 5 2 9,6 - 10,3 8 , 7 6 - 9 . 5 0 

nadpríímírný 
10 216 + 2851 + 53 + 

• 
- 9 , 5 9,51 + 
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VĚKOVÁ KATEGORIE: 14 roku 

DĚVČATA 

Hodnocení Skok daleký 
(cm) 

12 min. Wh 
(m) 

Le li - seil 
(počet) 

Clunkový běh 
4 л 10m 

(s) 
Vytrvalostní 
člunkový tvh 

(stav) 

Výrazní 
podprůměrný 

1 - 134 - 1420 - 17 15.2 » - 4.25 Výrazní 
podprůměrný 

1 
135 - 1+4 1421 - 1597 18-21 14.4-15,1 4.26 - 4,75 

Podprůměrný 145-155 1598 - 1775 22-26 13.7- 1-1.3 4.76 - 5.25 Podprůměrný 
-1 

156-166 1776- 1952 27-30 13.0- 13,6 5,26 - 5,75 
1 1 Průměrný 5 167- 177 1953 - 2130 31 -35 12.2 - 12,9 5,76 - 6,50 1 1 Průměrný 

6 178- 187 2131 - 2301 36 - 39 11.5- 12.1 6,51-7.25 

Nadprůměrný 7 188 - 19S 1 2308 - 2485 40-43 10.8 -11,4 7.26 - 8.00 Nadprůměrný 
5 199-209 2486 - 2662 44 - 48 10,1 - 10.7 8,01 -8,75 

Výrazná 
nadprůměrný ' 210-220 2663 - 2810 49 - 52 9.5 - 10.0 8.76-9.50 Výrazná 
nadprůměrný 10 221 • 2841 + 53 + • 9,4 [ 9.51 + 

VĚKOVÁ KATEGORIE: 15 roků 

DĚVČATA 

Hodnoceni 
Skok daleký 

(cm) 
12 mir.. Wh 

(m) 
Leh - sed 
(|jořet) 

Shyby - vý<lr7. 
(s) 

Vytrvalostní 
í lunkový Wh 

(stav) 

1 Výrazní 
podprů mírný 

l - 139 - 1430 - 19 0 - 4 . 2 5 
1 Výrazní 

podprů mírný 
2 1 4 0 - 1 4 9 1431- 1600 2 0 - 2 3 0 4,26 - 4,75 

1 
Podprůntímý 

3 150- 159 1601 - 1770 2 4 - 2 7 1 - 2 4.76 - 5,25 1 
Podprůntímý 

' 160- 169 1771 - 1940 2 8 - 3 1 3 - 5 5.26 - 6,00 

Průměrný 
5 170- 180 1941 -2110 3 2 - 3 6 6 - 8 6,01 - 6,75 

Průměrný 
6 1SI - 190 2111 - 2 2 8 0 3 7 - 4 1 9 - I» 6,76 - 7.50 

. . . 

Nadprůměrný 
7 191 - 2 0 0 2281 - 2 4 5 0 4 2 - 4 4 1 5 - 2 2 7 ,51 -8 ,25 

. . . 

Nadprůměrný 
8 2 0 1 - 2 1 0 2451 - 7620 4 5 - 47 2 3 - 3 3 8.26 - 9.00 

Výrazní 
nadprůměrný 

9 211 - 221 2671 - 2790 48-57 3 4 - 4 8 9,01 - 9.75 Výrazní 
nadprůměrný 10 222 +• 2791 + 53 4 4 9 * 9.76 + 
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Příloha C Zdravotně orientované standardy pro hodnocení jedinců od 5 do 25 let [18] 

FITNESSGRAM - cílové zóny zdravotně orientované zdatnosti - chlapci 

Běh na Vytrvalostní Chodecký Tělesný tuk BMI Hriidní 
Věk 1 míli článkový běh test před klony 

(VOjiaax) v lehu 
(mints) (přeběhy) (ml/kg/min) (procenta) (kg/m') (počet 

opakováni) 

5 Abso lvovat Účast v iestu 25 10 20 ,0 14,7 2 10 
6 vzdálenost (přebíliv 25 10 20.0 14,7 2 10 
7 (čas není nejsou 25 10 20 ,0 14,9 4 14 
8 stanoven) stanoveny) 25 10 20 .0 15,1 6 2 0 
9 25 10 20 .0 15,2 9 2 4 
10 11:30 9:00 2.1 61 42 52 25 10 21 ,0 15,3 12 24 
11 11:00 8:30 23 72 42 52 25 10 21 ,0 15,8 15 28 
12 10:30 8:00 32 72 42 52 25 10 22 .0 16,0 18 36 
13 10:00 7:30 41 74 42 52 25 10 23 ,0 16,6 21 4 0 
14 9:30 7:00 41 80 42 52 25 10 24,5 17,5 24 45 
15 9:00 7:00 51 85 4 2 52 25 10 25 ,0 18,1 24 47 
16 8:30 7:00 61 90 42 52 25 10 26,5 18,5 24 47 
17 8:30 7:00 61 94 42 52 nc J.J 10 27 ,0 18.8 2 4 47 

17+ 8:30 7:00 61 94 42 52 25 10 27.8 19,0 24 47 

Y ř k Zakloň 90° kliky Shyby ve Shyby Výdrž ve Předklony Dotyk 
v lehu na svisu ležmo shýbu v sedu prstu za 

hřiSe pokrčmo zády 
(cm) (počet (počet (počet (sekundy) jednonož 

opakováni) opakováni) opakováni) (cm) 
5 15 3 0 j 8 2 7 1 2 2 8 20 
6 15 30 3 8 2 7 1 2 2 S 20 
7 15 30 4 10 3 9 1 2 3 8 20 
S 15 3 0 5 13 4 11 1 2 3 S 2 0 Splněni 

9 15 30 6 15 5 11 1 2 4 10 20 = dotyk 

i0 30 7 20 5 15 1 2 A 10 2 0 prstů za 

:u 23 30 S 20 6 17 1 3 6 13 20 zády na 

12 23 30 10 20 7 20 1 3 6 13 2 0 obě 

13 23 30 12 25 S 22 l 4 12 17 20 strany 

14 23 30 14 30 9 25 2 5 15 20 20 
15 23 30 16 35 10 27 3 7 Í5 2 0 2 0 
l(í 23 3 0 18 35 12 30 C* 

J 8 15 20 2 0 
17 23 30 18 35 14 3 0 8 1S 2 0 2 0 

17+ 23 30 18 3.5 14 3 0 < 8 1S 20 2 0 
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FITNESSGRAM - cílové zóny zdravotně orientované zdatnosti - dívky 

veu 

Běh na Vytrvalostní Chodcckv Tělesný BM1 Hrudní 
Věk 1 míli ř lun kovy běh test tuk předklony 

(V02max) v lehu 
(mm:s) (přeběhy) (ml/kg/min) (procenta) (kg/m) (počet 

opakování) 
5 Absolvovat Účast v testu 32 17 21.0 16,2 2 10 
6 vzdálenost (přeběhy 32. 17 21,0 16,2 2 10 
7 (čas není nejsou 32 17 22,0 16,2 4 14 
8 stanoven) stanoveny) 32 17 22,0 16,2 6 20 
9 32 17 23,0 16,2 .9 22 
10 12:30 9:30 15 41 40 48 32 17 23,5 16,6 12 26 
11 12:00 9:00 15 41 39 47 32 17 24,0 16,9 15 29 
12 12:00 9:00 23 41 38 46 32 17 24,5 16,9 18 32 
13 11:30 9:00 23 51 37 45 32 17 24,5 17.5 18 32 
14 11:00 8:30 23 51 36 44 32 17 25.0 17,5 18 32 
15 10:30 8:00 23 51 35 43 32 17 25.0 17.5 18 35 
16 10:00 8:00 32 61 35 43 32 17 25,0 17,5 18 35 
17 10:00 8:00 41 6) 35 43 32 17 26,0 17.5 18 35 

17T 10:00 8:00 ' 41 61 35 43 32. 17 27,3 18,0 18 35 

Záldon 
v lehu na 

břiše 
(cm) 

90° kliky Shyby ve Shyby Výdrž ve 
svisu iežmo shýbu 

(počet (počet (počat (sekundy) 
opakováni) opakován i) opakováni) 

5 15 30 3 8 2 1 1 2 2 s 
6 15 30 3 8 2 7 1 2 2 s 
7 15 30 4 10 3 9 1 2 3 8 
8 15 30 5 13 4 11 1 2 3 10 
9 15 30 6 15 4 11 1 2 4 10 

10 23 30 7 15 4 13 1 2 4 10 
11 n 2 30 7 15 4 13 1 2 6 12 
12 23 30 - 7 15 4 13 1 2 7 12 
13 23 30 7 15 4 13 1 2 8 12 
14 23 30 7 15 4 13 1 2 8 12 
15 23 30 7 15 13 1 2 8 12 
16 23 30 7 15 4 13 1 2 8 12 
17 23 30 "J 15 á 13 1 2 S 12 

17+ 23 30 i 15 4 13 1 2 S 12 

Předklony 
v sedu 

pokrčme 
jednonož 

(cml_ 
- 2 3 

23 
23 
23 
23 
23 
25 
25 
25 
25 
30 
30 
30 
30 

Dotyk 
prstů za 

zády 

Splněni 
= dotyk 
prstů za 
zády na 

obě 
síran v 

Vysvětlivky: U jednotlivých položek je vlevo uvedena dolní hranice a vpravo horní cílové zóny. Testy flexibility 

se hodnotí binárně (splnil- nesplnil). Palcové míry byly přepočteny na centimetry. Upraveno podle Cooper 

Institut (1999.2003). 
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Příloha D 
Dotazník pro žáky 

Tento dotazník je součástí diplomové práce nabývající se zdravotně orientovaným pojetím tělesné výchovy na tvé škole, zkoumající 

hodnocení zdravotně orientované zdatnosti a užití testových baterii. Prosím o tvé pravdivé a úplné vyplnění dotazníku. Tento dotazník j e 

anonymní. 

1. Už jsi se někdy dříve ve škole setkal s testovými bateriemi UNIFITTEST 6-60 nebo 
FITNESSGRAM ? 
a) ano 
b) ne, s žádnou 
c) pouze s Unifíttestem 
d) pouze s Fitnessgramem 

2. S výsledky a hodnocením jakého testu jsi více spokojen? 
a) Unifittestu (hodnocení výrazně podprůměrný-podprůměrný-průměrný-nadprůměrný-

vysoce riadpiúměrný) 
b) Fitnessgramu (hodnocení dosáhl/nedosáhl zóny zdravotně orientované zdatnosti) 
c) N ernc h u se rozhodnout 

3. Kdyby sis mohl vybrat, jakou testovou baterii bys spíše zařadil do hodin tělesné 
výchovy pro testování tělesné zdatnosti? 
a) Fitncssgrarn 
b) Unirittest 
c) nemohu se rozhodnout 

4. Měly by podle tebe výsledky těchto testů sloužit jako podklad pro hodnocení a 
klasifikaci v tělesné výchově ? 
a) ano 
b) ne 
c) částečně 

5. V čem osobně bylo píro tebe testování v těchto bateriích přínosem ? 
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