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Úvod 
 

 Při volbě bakalářské práce jsem chtěla zůstat věrná své specializaci tělesná 

výchova, proto mě oslovilo toto vypsané téma na katedře tělesné výchovy.  

 V průběhu studia jsem se často setkávala s pojmy motorická schopnost a 

motorická dovednost dětí předškolního věku, které ač nám byly několikrát vysvětleny, 

stále pro náš studijní obor zůstaly téměř synonymy. Proto bych ráda v teoretické části 

 mé bakalářské práce uvedla pravý význam obou pojmů, protože si jasně uvědomuji, 

že jejich zaměňování může vést k věcným nedorozuměním v oblasti jak vědecké, tak 

praktické činnosti naší budoucí praxe učitelky v mateřské škole. Zároveň se chci 

podívat na jejich již existující klasifikace. 

 Jako většina lidí v mém oboru, jsem fascinována, jakou rychlostí se po 

narození vyvíjí malý lidský organismus, kolik obrovských vývojových skoků je 

možno pozorovat v předškolním období. Ať už jde o vývoj tělesný či duševní. Díky 

této práci se hlouběji podívám na tělesný vývoj předškolního dítěte a to z hlediska 

vývojových úrovní popsaných literaturou. A dále se chci blíže zaměřit na již existující 

motorické testy používané při práci s předškolními dětmi.  

 Na základě získaných informací v oblasti práce s motorickými testy u 

předškolních dětí si chci zvolit některé, které vyzkouším prakticky a popíši je 

v praktické části bakalářské práce.  

 Doufám, že pro mě práce bude mít význam hlavně v oblasti přímé práce 

s dětmi, v pozorování jejich pokroků, slabin a následném hledání řešení pro jejich 

zdravý motorický vývoj, protože práce učitelky v mateřské škole by, dle mého názoru, 

měla spočívat hlavně v dobrém pozorovacím úsudku, na který by měly navazovat 

cíleně volené aktivity pro další nenásilné rozvíjení dětí a to nejen v oblasti tělesného 

rozvoje, ale i v oblastech dalších.  

 Cílem práce bude porovnat, jak se od sebe motoricky liší předškolní děti 

různého věku v základních motorických testech na základě podmínek pro rozvoj a 

procvičování pohybových schopností a dovedností daných dětem mateřskou školou. 

Pro svůj výzkum si vyberu děti z mateřských škol v Karlových Varech (místě mého 

bydliště a pracovního působiště). V první fázi výzkumu chci za pomoci rozhovoru 
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s učitelkami MŠ zjistit, jaké mají děti objektivní předpoklady pro pohyb v MŠ, ze 

které považuji prostorové podmínky MŠ, vybavení sportovním náčiním, terénní 

možnosti zahrady, ale i způsob vedení dětí k pohybovým aktivitám za strany učitelek, 

četnost pohybových chvilek v řízených činnostech a vlastní postoje učitelek k pohybu. 

V druhé fázi chci provést testy u dětí ve vybraných pohybových činnostech. Chci 

porovnat, jestli se nějakým způsobem budou lišit výsledky jednotlivých školek na 

základě informací o podmínkách získaných v první části výzkumu při rozhovorech 

s učitelkami. Dále pak chci zjistit, jak se od sebe liší výsledky dětí starších oproti 

dětem mladším.   
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I. Teoretická část bakalářské práce 
 

 

1. Motorické schopnosti 

1.1 Motorická schopnost – obecná charakteristika  

 Motorické schopnosti pod sebe zahrnují obsáhlou skupinu schopností, které 

podmiňují pohybové činnosti a dosahování výkonů při sportu, práci a tvorbě, u 

kterých je pohyb chápán jako dominantní složka. Jsou to relativně stálé vlastnosti 

organismu, které podkládají jedincovu výkonnost u pohybových činností. „Motorické 

schopnosti jsou obecné rysy (vlastnosti) či kapacity, které podkládají výkonnost v řadě 

pohybových dovedností.“ Burton a Miller, 1998, in Novosad,J., Měkota, K., 2005, str. 

22) 

  Další z definic, může být například tato: „Pohybové schopnosti jsou relativně 

samostatné soubory vnitřních předpokladů lidského organismu k pohybové činnosti.“ 

(Čelikovský, S., 1976, str. 13)  

 Jedná se o vlastnosti vrozené, geneticky získané. V určitých ohledech limitují 

možnosti svého nositele, protože mu určují hranici jeho možností výkonů, kterou 

nelze překročit. Tím pádem ovlivňují úspěšnost jedince ve sportovních i pracovních 

činnostech (samozřejmě spolu s dalšími faktory jako jsou fyzická konstituce 

osobnosti, motivace pro výkon či například vlastnosti osobnosti). 

 Jak dále uvádí Čelikovský, S. (1976) tyto vlastnosti lidského organismu jsou 

relativně stálé v čase a prostředí, ve kterém se jedinec pohybuje, na ně má poměrně 

malý vliv.  
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1.2 Struktura motorických (pohybových) schopností 

 Základní rozdělení motorických schopností se u různých autorů liší. Za 

základní by se dalo považovat rozdělení Měkoty a Novosada (2005), kteří používají 4 

kategorií: silové schopnosti, rychlostní schopnosti, vytrvalostní schopnosti a 

obratností schopnosti. Z nichž každá kategorie se skládá ze svých dílčích schopností. 

U silových schopností je to např. statická (maximální) síla, dynamická sílá, explozivní 

síla. U rychlostních schopností se jedná o rychlost akční a reakční, z vytrvalostních 

schopností jsou to pak lokální svalová vytrvalost, globální aerobní vytrvalost. A ze 

schopností obratnostních jsou to schopnosti koordinace, rovnováhy, prostorové 

orientace a flexibility. „Pohybová schopnost nemusí být specifická jen pro jeden 

pohybový úkol, pro určité struktury pohybu – tělesná cvičení. Nespecifická (tj. obecná, 

či společná) pohybová schopnost je tvořena souborem předpokladů, které se projevují 

současně ve víceúčelové skupině pohybových činností. Např. schopnost dynamické 

vytrvalostní síly paží se projevuje společně ve shybech, klicích, šplhu atd. Specifická 

pohybová schopnost je tvořena specifickými předpoklady pro právě jednu a ne jinou 

pohybovou činnost. Různé pohybové činnosti mají různý podíl společných i 

specifických pohybových schopností.“ (Čelikovský, S., 1976, str. 13) 
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 Obr. č. 1: Hierarchické uspořádání motorických schopností (Měkota 2000, in Dvořáková, H. 2007, str. 31) – 

upraveno pro potřeby této bakalářské práce        

1.2.1 Kondiční motorické (pohybové) schopnosti a koordinačně pohybové 

schopnosti 

 Kondiční pohybové schopnosti jsou schopnosti, které lze zlepšit tréninkem a to 

v relativně krátkém čase, pokud ale nejsou udržovány, dojde k poklesu jejich úrovně. 

Do této skupiny patří schopnosti silové, vytrvalostní, rychlostní (pouze částečně) a 
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flexibilita (pouze částečně). Oproti nim koordinačně pohybové schopnosti je potřeba 

trénovat delší čas zato jsou relativně stále a většinou i uchovatelné pro celý život.  

 

2. Motorické dovednosti 

2.1 Motorická (pohybová) dovednost – obecná charakteristika 

 V průběhu života si člověk motorickým učením a opakováním osvojuje určitou 

způsobilost k pohybovým činnostem nebo k úspěšnému řešení pohybových úkolů. 

Právě takto získaná způsobilost (jiným slovem též připravenost) se nazývá motorickou 

dovedností. Na rozdíl tedy od pohybových schopností se jedná o vlastnosti získané. 

Základní definicí motorické dovednosti je například definice použitá Měkotou a 

Cuberkem (2007, s. 10): „Prostřednictvím učebních a cvičebních postupů na základě 

motorických schopností vytvořená, značně zautomatizovaná komponenta motorické 

činnosti.“ Čelikovský (1976, str. 14) používá pro jako definici motorické dovednosti: 

„Pohybová dovednost je učením, tělesným cvičením získaná aktuální dispozice, která 

umožňuje dobré a rychlé provádění určité pohybové struktury a má výraznou 

adaptační složku na zvláštnosti úkolů a podmínek.“  

 

2.2 Druhy motorických dovedností 

 Měkota s Cuberkem (2007) uvádí v elementárním rozdělení motorických 

dovedností tyto dovednosti: házení a chytání, válení a kutálení, šplhání a stoupání, 

podpírání, komíhání a visení, tahání a strkání, zvedání a nošení, balancování, poskoky 

a skákání, chůze a běh a plazení.  

 Tyto dovednosti se pro přehlednost třídí do kategorií: 

a) lokomoční dovednosti – charakterizované změnou místa těla, přemisťováním 

těla v prostoru (dovednosti jako chůze, běh...)  

b) nelokomoční dovednosti – charakterizované změnou polohy těla, pohyby 

různými částmi těla na místě (zvedání, balancování…)  
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c) manipulační dovednosti – charakterizované ovládáním předmětů různými částmi 

těla (házení, chytání…)  

 

 

3. Motorický vývoj předškolního dítěte 

 

 „Pohyb je základním projevem lidského života. Z ontogenetického hlediska lze 

rozlišit spontánní hybnost jedince, která převažuje v raných věkových období, a 

řízenou pohybovou činnost (cvičení), která bývá uskutečňována v různé míře po celý 

lidský život.  

 Rozvoj spontánní hybnosti v raných fázích bývá často označován jako vývoj 

motoriky dítěte. Testuje ji příslušný lékař či fyzioterapeut. U dětí a adolescentů se 

využívá i hodnocení úrovně pohybových dovedností různých baterií motorických testů, 

které provádí a vyhodnocuje tělovýchovný pedagog. Hodnocení úrovně motoriky 

jedince, vzhledem k průměrné populaci příslušného věku, vyjadřuje motorický věk. 

Stanovení motorického věku je součástí komplexního určování biologického věku.“ 

(Havlíčková, 1998. str.65)  

 Pro raná věková období je charakteristická nadbytečná pohybová aktivita, která 

se vzniká z pohybové potřeby dítěte. Ze začátku se jedná o reflexní hybnost, která je 

později nahrazovaná hybností záměrnou. Je způsobena základně biologickými 

potřebami dítěte, ale i potřebou zvídavosti, potřebou nových informací a sociálních 

kontaktů s okolním světem. Typické je střídání svalových skupin. Dítě nejeví známky 

únavy a zůstává prakticky stále činné.  

 

3.1 Prenatální období  

 Už v prenatálním období zaznamenáváme první spontánní pohyby. Nejprve se 

objevují pohyby orálně mimických svalů a pohyb prstů (kolem 12. – 16. týdne), 

později se přidávají pohyby očí (7. měsíc). Pohyby horních končetin se orientují 

k ústům, vedou ke vkládání prstů do úst a následnému rytmickému sání. Jsou patrná 
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první nestimulovaná sevření prstů. „V 8. – 9. měsíci je patrný končetinový tonus a na 

konci 9. měsíce jsou v klidu končetiny flektovány, spontánní hybnost je menší než 

dříve. Lze registrovat elektrickou aktivitu neuronálních okruhů z kmene do kortexu.“ 

(Havlíčková, 1998. str.65) 

 

 

3.2 Postnatální období – první rok života dítěte 

 Podle Lince,R. a Havlíčkové, L. (1989) je pro postnatálním období důležité 

dělení v prvním roce života dítěte na čtyři tříměsíční období – trimenony, zhledem 

k důležitým kvalitativním změnám motoriky, ke kterým v těchto obdobích lidského 

vývoje dochází. Všechny tělesné a vývojové změny jsou ovlivněny životními 

podmínkami, které jsou dány okolním prostředím dítěte. Jak ale píše Koch, J. (1981) 

pokud dítě podněcujeme k pohybům v přehnané míře a nepečujeme-li o všestrannou 

výchovu, vychováváme sice dítě čilé, obratné, čiperné apod., ale ty samé vlastnosti 

můžeme charakterizovat i jinými slovy jako neklid nebo třeba neposednost. 

 

3.1.1 První trimenon 

 Díky ještě nedokončenému vývoji nervové soustavy nemá donošený 

novorozenec předpoklady pro „zralou“ motoriku jak uvádí Havlíčková, L. (1998). 

Dále uvádí, že prvními pohybovým projevem v prvních šesti týdnech života dítěte je 

holokineze. Tedy jev, který popisuje jako tonické komplexní pohyby hlavy, trupu a 

končetin, jejichž podstata je v kokontrakci protichůdných skupin svalů. Příkladem 

takového holokinetického projevu je úlekový Moroův reflex.  

 Čím více vyhasínají nepodmíněné tzv. novorozenecké reflexy, tím více 

dochází k zapojování vyšších úrovní motoriky. „Pro novorozence je typické značné 

kolísání svalového tonu v závislosti na stavu bělosti a nasycení či hladu. Nakojené dítě 

je celkově hypotonické, hladové má zvýšený tonus. Tento jev bývá označován jako 

fyziologická kolísavá hypertonie. Charakter motoriky je někdy označován termínem 

fyziologická dystonie.“ (Havlíčková, 1998, str. 66) 
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 Pro toto období jsou typické rychlé stereotypní pohyby (mávavé pohyby paží, 

střídavé i současně kopavé pohyby nohou. Ruce má novorozenec sevřené v pěst 

s palcem v dlani.  

 Kolem prvního měsíce života, kdy dítě začíná sledovat okolní objekty, dochází 

k aktivní motorické odpovědi – polohou šermíře (obr.2), jak uvádí Vojta, V. (1993). 

Podle Havlíčkové, L. (1998) je nutné tento postoj odlišit od reflexní odpovědi 

vyprovokované pasivní rotací hlavy (tzv. reflex Magnuse a Kleijna). Spontální rotace 

hlavičky někdy vyvolá rotaci celého těla – odpověď „en bloc“(obr.3).  

 

              
Obr.2: Poloha šermíře (Vojta,V. 1993, in Havlíčková, L. 1997, str. 67)  

    
Obr.3: Reakce „EN BLOC“ (Schaltenbrand, 1925, in Havlíčková, L. 1998, str. 67) 

 

 Pro konec prvního trimenonu je charakteristické, že dítě přechází 

z holokinetických pohybů k pohybům cíleně motorickým. Kojenec učinil značný 
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pokrok. „ V poloze na zádech se čile pohybuje, hlavu drží většinou ve střední poloze a 

spontánně jí rotuje k oběma stranám. Tomu odpovídá i symetrické postavení končetin 

(na rozdíl os novorozenecké asymetrie).“ (Vlach, V., 1979, str. 58) Dále Vlach, V. 

(1979) dodává, že dochází k významné koordinaci oko- ruka – ústa, objevuje se 

 úchopová funkce ruky, kterou dítě využívá ve svých hrách s rukama. Udrží už 

vztyčenou hlavičku v úhlu 45 stupňů k horizontále při opěru o lokty. Tato poloha, kdy 

dítě sleduje okolní svět je nazývána „pasením hříbat“.  

 

3.1.2 Druhý trimenon  

 Dochází k dozrávání nervové soustavy, díky němuž je dítě schopno rychlejších 

a koordinovanějších pohybů. Výrazně se uplatňuje již prostorové vnímání dítěte, které 

mu zajišťuje výrazný sociální kontakt s okolním světem. Vyhasíná reflexní úchop a 

nahrazuje jej úchop volní. Uchopuje celou dlaní, dochází k souhře mezi prsty 

například při uchopovaní a předávání si hračky z jedné ruky do druhé.  

 „Poloha na břiše je charakterizována snahou dítěte rozšířit možnosti optické 

orientace vzpřimováním. Opírá se dlaněmi o natažené horní končetiny.“ (Havlíčková, 

1998, str. 69)  

 

    
Obr.4: Vzpor o dlaně při snaze o rozšíření optické orientace (Vojta, V. 1993, in Havlíčková, L. 1998, str. 69) 

 

 Pokud je dítě uvedeno do sedu, dojde k výraznému předklonu a pozorovatelné 

bederní kyfóze a dítě v této pozici vydrží jen pár okamžiků, jak píše Vojta, V. (1993). 

 Konec tohoto období je doprovázen oboustranným otáčením z bříška na záda. 
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3.1.3 Třetí trimenon 

  V tomto období sledujeme u dítěte zvládnutí plazení, lezení a začátky 

vzpřimování (obr.5). „Postupně se zdokonaluje v obracení v leže – „válí sudy“. 

V poloze na břiše nejprve podsouvá dolní končetiny a snaží se dostat na všechny čtyři, 

ke konci 3. trimenonu již zvládne kvadrupedální lokomoci, i když rovnováha v této 

poloze není ještě dokonalá.“ (Havlíčkova, L., 1998, str. 70)  

 Jedinec tohoto věku se začíná postavovat. „Postaven na zem udrží dobře svou 

váhu, udrží se i ve stoji, přidržíme–li jej za jednu ručku či má-li možnost se přidržovat 

nábytku nebo ohrádky. Sám se umí postavit tak, že se vytáhne do stoje pomocí rukou 

držením za židli či příčky zahrádky. Bez opory se obvykle ve stoji neudrží.“ (Vlach, 

V., 1979, str. 60) 

 Havlíčková, L. (1998) dále uvádí, že se zdokonaluje jemná motorika, dítě 

začíná zvládat tzv. pinzetový úchop. 

 

   
Obr.5: Plazení, lezení, vzpřimování dítěte (Vlach,V., 1979, in Havlíčková, L.,1998, str.70) 

 Z testů provedených a zaznamenaných Kochem, J. (1981) vyplynulo, že děti 

doma lépe stimulované se v tomto období naučily lézt dříve a dále pak lezením 

překonávat různé překážky. U stimulovaných dětí se ukázaly i rozdíly ve vývoji 

schopností a dovedností v pozdějším věku, které zdánlivě s motorickou stimulací 
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nesouvisí. „Stimulované děti začaly dříve např. zasouvat klíč do otvoru, točit klikou, 

postavit dvě kostky na sebe apod.“ (Koch, J. a kol., 1981, str. 99)  

 

3.1.4 Čtvrtý trimenon  

 Jak píše Havlíčková, L. (1998), poslední měsíce prvního roku života dítěte jsou 

charakteristické vertikalizací. Dochází k zdokonalování stability i v sedu i ve stoji. 

První dětská chůze je prováděna úkroky do stran (podél např. nábytku). Na konci 

tohoto období by dítě mělo zvládnout i chůzi vpřed bez opory. 

 Dochází k zdokonalování jemné motoriky, uchopování předmětů je prováděno 

na základě opozice palce k ostatním prstům. 

 

Obr.6: Vývoj základních pohybových stereotypů v prvním roce života dítěte (Trojan, S. a kol., 2005, str. 31)  

 

3.2 Batole – druhý rok života dítěte 

 Tento věk života dítěte je charakteristický hlavně v zdokonalování se při chůzi, 

jak uvádí Havlíčková, L. (1998). Jak dále uvádí, tak průměrné zdravé dítě je schopno 

ve věku mezi 12. – 14. měsícem samostatné chůze bez opory. Došlap celou ploskou 
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nohy se mění v odvíjení dětské plosky od podložky, dítě začíná došlapovat na patu. 

Krok dítěte se natahuje, nohy se přibližují více k sobě (zkracování báze) a již 

nedochází k takovému nadměrnému zvedání kolen. „Horní končetiny postupně 

ztrácejí balanční funkci, klesají volně podél těla a začíná být patrný jejich lehký 

zkřížený pohyb, vzhledem k pohybujícím se dolním končetinám. Zkracuje se fáze dvojí 

opory, až je dosaženo stejné doby trvání obou fází. Dítě je schopno vybalancovat i 

drobné nerovnosti terénu. Při rychlé chůzi dochází k dalšímu zkracování fáze dvojí 

opory, až kolem druhého roku nastává důležitá  kvalitativní změna – objevuje se 

letová fáze, poskoky.“ (Havlíčková, L., 1998, str. 72) 

 

3.3 Batole - třetí rok života dítěte 

 Mezi věkem batolecím a nastupujícím předškolním věkem tvoří pomyslnou 

hranici přechod od chůze k běhu. Ve třech letech jsou již pohyby dítěte při chůzi 

koordinované, dítě vhodně zapojuje při chůzi pohyby horních končetin. Jak uvádí 

Havlíčková, L. (1998) dítě morfofunkčně dozrává k zvládnutí letové fáze. Jak píše 

dále, tak běh – kvalitativní změnu lokomoce - zvládají chlapci dříve než dívky a to v 

průměru mezi 2,5 rokem a 3 roky a 3 měsíci, dívky v průměru mezi 2 rokem a 10 

měsíci až 3 roky a 1 měsícem. 

 „Průměrná doba spontánní motoriky zabírá batoleti asi 60% času, tzn. když 

dítě nespí, tak je prakticky neustále v pohybu. V tomto období je pro batole optimální 

nebránit mu v pohybové pestrosti. Nutná je pouze prevence úrazů. I v tomto období je 

velmi úzký vztah mezi psychickým a motorickým vývojem. Proto striktní omezení 

spontánní hybnosti (nejčastěji ze zdravotních důvodů) znamená pro dítě nevýhodu pro 

jeho další psychomotorický vývoj.“ (Havlíčková, L., 1998, str. 72) 

 Toto období je již dobou, kdy děti začínají navštěvovat mateřskou školu a jsou 

již zařazeny pro testování v této bakalářské práci, i když většina testů prováděná 

ostatními autory začíná až v následující věkové kategorii.  
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3.5. Předškolní věk – čtvrtý a pátý rok života dítěte 

 I v tomto období zabírá dítěti spontánní motorická činnost většinu jeho dne. 

Jak uvádí Loehr, J. a Meyersová, J. (2010), společně s růstovými pokroky dítěte se 

vyvíjí ruku v ruce i hrubá motorika. Dítě v tomto věku umí běhat, skákat obounož i po 

jedné noze. Nedělá mu problém rychlý běh nebo např. pochodování.  Havlíčková, L. 

(1998) doplňuje k běhu, že dítě zvládá letovou fázi při běhu do tělesné výšky 100 cm 

nebo do 38. měsíce věku. Je-li tomu jinak, můžeme uvažovat o retardaci vývoje, jak 

již bylo zjištěno ve výzkumech Miroslava Kučery.  

 Z výsledků testování, které provedlo sdružení Happy Time sdružení se 

dovídáme, že dítě tohoto věku je schopné v průměru dosáhnout času 6,7s v testu běh na 

20 metrů, skočit z místa 78,06 cm, hodit 407,04 cm pravou rukou a 360,23 levou rukou.  

 

3.6 Předškolní věk – šestý rok 

 Tento rok je pro dítě důležitý z hlediska blížící se povinné školní docházky. 

Pohyby dítěte jsou čím dál tím lépe koordinované, bezpečně si poradí s udržením 

rovnováhy, chůzí, během, skoky i šplhání. Nedělá mu problémy stát na jedné noze, 

sprintovat či skákat do dálky. Umí již celkem přesně házet míčem a míč chytit.  

 Řízené pohybové aktivity, se kterými se dítě setká ve školce, které slouží 

hlavně jako příprava na pro povinnou školní docházku, jak uvádí Havlíčková, L. 

(1998) nemůžou v tomto období nahrazovat spontánní hybnost, která má daleko větší 

efekt pro tělesný rozvoj.  

 Pro vstup do školy musí dítě splnit určitá kritéria, která určují školní zralost 

dítěte. U vstupu dítěte do školy nehraje roli pouze kalendářní věk dítěte, ale tzv. věk 

mentální a motorický, podle kterých se hodnotí biologická zralost dítěte pro nástup do 

povinné školní docházky. „Pro orientační zhodnocení proporčních změn kolem 6. 

roku věku dítěte se v praxi stále používá tzv. filipínská míra, která porovnává délku 

horní končetiny vzhledem k velikosti hlavy.“ (Havlíčková, L., 1998, str. 20) 
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 Z výsledků testování provedeného sdružením Happy time sdružení v roce 2010 

můžeme vyčíst, že dítě tohoto věku v průměru dosahuje času 5,93s v testu běh na 20m, 

95,98 cm testu skok z místa, je schopné hodit v průměru 527,68 cm pravou rukou a 

450,56 cm levou rukou.  
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4. Motorické testy 

 „Stejně jako v jiných jazycích užíváme i v češtině slovo test ve významu 

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

podloženou, jejímž cílem je dosáhnout kvantitativního vyjádření výsledku. Testování 

tedy znamená: 1. provedení zkoušky ve smyslu procedury, 2. přiřazování čísel, jež 

jsme nazvali měřením.“ (Měkota, K., Blahuš, P., 1983, str. 17) 

 Motorický test je nejúčinnější diagnostickou technikou v antropomotorice. 

Teorie testování je součástí aplikované metrologie (motometrie). 

 Jak uvádí Měkota, K. a Blahuš, P. (1983) testy jsou systematickou procedurou, 

zkonstruovanou za účelem změření určitého vzorku lidského chování. Tato 

systematičnost se projevuje zejména v obsahu testu (pro všechny testované osoby je 

prokazatelně stejný), často je i stejně zadaný způsob provedení zkoušky (záleží na 

tom, zda má testovaná osoba k dispozici volbu způsobu řešení nebo je způsob řešení 

pevně určen) a stejný způsob zhodnocení zkoušky. O takovémto testu můžeme říct, že 

je standardizovaný.  

 U testu používáme standardizované pomůcky (přístroje, náčiní) a promyšlené a 

přesné instrukce (pro všechny testované stejné). Tím vytváříme testovou situaci, která 

by měla být znovu reprodukovatelná i za jiných časových podmínek, jiném místě atd. 

„Základním požadavkem je proto omezit na minimum vlivy prostředí a examinátora, 

neboť do testových výsledků se promítají jako „chyby“.“ (Měkota, K., Blahuš, P., 

1983, str. 18) 

 „V širším smyslu je standardizace také souhrnem informací o důležitých 

vlastnostech testu a normách, které získal konstruktér při statistickém ověřování testu. 

Za nejvýznamnější se považuje údaj o validitě testu pro daný účel a údaje o 

spolehlivosti (reliabilitě), tj. míře přesnosti testových výsledků.“ (Měkota, K., Blahuš, 

P., 1983, str. 18) 

 K pojmu standardizovaný test přidávám ještě definici pedagogického slovníku: 

„Profesionálně připravený test, který má všechny vlastnosti dobrého testu (je validní, 
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reliabilní, praktický, citlivý atd.) Byl zkonstruován a ověřen na dostatečně velkém 

vzorku osob, existuje manuál pro práci s testem, přesné pokyny pro zadávání a 

skórování, jsou k dispozici populační normy i návod na interpretaci zjištěných výsledků. 

V některých případech jsou zpracovány ekvivalentní varianty téhož testu. Uživatel 

dostává s manuálem též odpovědné archy, šablony na vyhodnocování odpovědí atd. 

Standardizovaný test je výzkumně ověřen na různých typech populací, prošel náročnou 

statistickou analýzou a příslušným oponentským řízením. V zahraničí jsou 

specializované firmy na tvorbu a prodej standardizovaných testů.“ (Průcha, J., 

Walterová, E., Mareš, J., 2009, str. 283) 

 

4.1 Dělení motorických testů  
 

MOTORICKÉ TESTY 

 

Maximální výkonnosti                                            typického pohybového projevu 

 

Schopností               dovedností                                                                               jiné 

 

Laboratorní                                                    terénní 

 

Plně standardizované                                                   částečně standardizované 

 

Individuální                                              skupinové 

 

Obr. 7: Schéma rozdělení motorických testů (Měkota, K., Blahuš, P., 1983, str. 21) 
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 Pro přehlednost dělení motorických testů využiji dělení Čelikovského, S. a kol. 

(1979). Jak dodává on sám, dělení není výlučné, pouze praktické a přehledné, které se 

může lišit od dělení, které používá pedagogická i výzkumná literatura.  

4.1.1 Testy základní tělesné výkonnosti – testy motorických schopností   

 Jsou motorické testy, ve kterých sleduje úroveň pohybových schopností, které 

se mohou uplatňovat v tělesné výchově, ale i ve fyzické práci. Jsou to jednoduché 

testy, kterým nemusí předcházet žádné složitější motorické učení (např. různé formy 

dřepů, běhy, shyby…). „Snažíme se zde vyloučit tělocvičnou a sportovní techniku, 

protože jde o zjištění stavu základní tělesné výkonnosti, nikoli stavu naučených 

pohybově náročnějších dovedností.“ (Čelikovský, S. a kol., 1983, str. 171) 

 Jedná se o testy:  

- Testy explozivně silových schopností (př. skok daleký z místa odrazem 

snožmo, výskok z místa s odrazem snožmo s dosahováním, hod medicinbalem, 

vrh koulí…) 

- Testy dynamicko-silových schopností (př. opakované shyby a svisy na 

doskočné hrazdě, opakované kliky ve vzporu ležmo, sed-lehy…) 

- Testy staticko-silových schopností (př. výdrž ve shybu na hrazdě, výdrž 

v záklonu v sedu…) 

- Testy rychlostních schopností (př. přímé běhy na krátkou vzdálenost, člunkové 

běhy, dotýkací testy pro horní a dolní končetiny…) 

- Testy vytrvalostních schopností (př. běhy na delší a dlouhé vzdálenosti, běh na 

běhátku…) 

- Testy ohebnostních schopností (př. hluboký ohnutý předklon, testy kloubní 

pohyblivosti horních končetin – spojení rukou za zády…) 

- Testy rovnovážných schopností (př. výdrž ve stoji jednonož, vyvažování 

předmětu na hlavě, vyvažování plného míče na nártu nohy…) 
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4.1.2 Testy tělocvičné a sportovní výkonnosti 

 

 „Tyto testy jsou zaměřeny k zjišťování připravenosti a schopnosti 

k tělocvičným a sportovním činnostem. Pro jednotlivé sporty se vypracovávají 

speciální testy. (V těchto testech se měří např. atletické disciplíny, různé cvičební 

tvary, dovednosti z míčových her apod.)“ (Čelikovský, S. a kol., 1979, str. 171) 

 

4.1.3 Testy pohybového nadání – testy pohybových dovedností 

 

 Podle Měkoty, K. a Blahuše, P. (1983) je předmětem diagnostického zájmu 

z těchto testů za 1. stupeň osvojení určité dovednosti, za 2. míra zobecnění této 

dovednosti. Někteří autoři tuto kategorii nazývají testy pohybové inteligence, protože 

se jedná o koordinačně složitější pohyby. 

 „V praxi jsou nejpoužívanější testy základní tělesné výkonnosti. Které mohou 

sloužit i jako kontrola úrovně pohybových schopností cvičenců a sportovců různých 

odvětví. 

 Jednotlivé testy (disciplíny, položky) se sdružují do souborů (baterií) testů. 

Někteří autoři používají termín test pro celý soubor testů. Baterie testů jsou obyčejně 

pojmenovány podle autora, podle typických znaků jednotlivých testů, podle místa 

vzniku a použití testů, podle účelu, pro který je test zkonstruován apod.“ (Čelikovský, 

S. a kol, 1979, str. 171) 

 
4.2 Motorické testování dětí a nejvýznamnější již realizované testy 

 Testování dětí má oproti testování dospělých svá specifika. Jak uvádí 

Havlíčková, L. (1998), děti při vhodné motivaci lépe spolupracují, ale mají horší 

odhad pro dobu požadovaného zatížení a své fyzické síly. Jejich pohybová úspornost 

(ekonomizace pohybové struktury) je horší.  
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 Při testování dětí je vždy potřeba přizpůsobit motorický test či testovací 

přístroj charakteristikám dítěte, protože většina je konstruována pro dospělé, jak uvádí 

Havlíčková, L. (1998) dále.  

  Testování a hodnocení úrovně motorické výkonnosti dětské předškolní populace 

se u nás věnuje menší pozornost, než by bylo žádoucí. Jedno z nejrozsáhlejších měření 

u předškolních dětí bylo provedeno v roce 1977 (autoři: Pařízková, Berdychová a kol.), 

na které v současnosti navázalo měření z roku 2010 realizovaný sdružením Happy time 

sdružení pod vedením doc. PhDr. Hany Dvořákové, CSc., které se spojilo i s původní 

autorkou prof. MUDr. Janou Pařízkovou, CSc. U dětí proběhlo měření motorických 

testů běh na 20 metrů, skok z místa, hod pravou a levou rukou, ale i měření výšky, 

hmotnosti a zároveň sledování místa bydliště testovaných dětí.  

  

Obr. 8: Výsledky provedených testů běh na 20 metrů a skok z místa (Dvořáková, H. a kol., 2010, str. 26) – tabulky 
byly poupraveny pro potřeby této bakalářské práce (vysvětlivka k tabulkám: a = průměr, s = směrodatná odchylka, n 
= počet měřených) 
 
 

 
 
Obr. 9: Výsledky provedených testů hod pravou rukou a hod levou rukou (Dvořáková, H. a kol., 2010, str. 26) – 
tabulky byly poupraveny pro potřeby této bakalářské práce (vysvětlivka k tabulkám: a = průměr, s = směrodatná 
odchylka, n = počet měřených) 
 
 



27 

 

4.2.1 Srovnání výsledků testování z roku 1977 a 2010 

 U testu běhu na 20 metrů dosáhli testované děti velmi podobných výsledků (viz 

Obr. 8 v předchozí kapitole), „přičemž současné děti jsou o několik setin rychlejší, 

kromě nejstarší věkové kategorie, kde naopak byli rychlejší chlapci i dívky v roce 1977, 

s rozdílem u chlapců 1 desetina sekundy a u dívek 1,5 sekundy. Zdá se, že rozptyl 

výkonů podle směrodatné odchylky je u současných dětí nižší - tedy výkony jsou 

kompaktnější.“ (Dvořáková, H., 2010, str. 16) 

 U testu skok z místa jsou výsledky dětí testovaných v roce 1977 u dívek i 

chlapců vždy lepší, ale jak uvádí Dvořáková, H. (2010) výkony současných dětí jsou 

méně rozdílné, mají mnohem nižší směrodatnou odchylku oproti měření roku 1977. 

 Zhoršení dnešních dětí můžeme pozorovat i obou testů hodů pravou a levou 

rukou. 

 Ve shrnutí zprávy sdružení Happy Time sdružení je uvedena myšlenka, že „z 

těchto výsledků by bylo možné usuzovat na zásadní vliv podmínek i podpory dospělých, 

především rodičů, ale i mateřské školy. Běh nevykazuje výraznější změny, avšak skok a 

především hod - tedy relativně koordinačně náročnější dovednosti - se oproti 

historickým výsledkům zhoršily. Zřejmě je to důsledek zhoršených podmínek pro 

pohybové aktivity ve způsobu života rodin a nedostatečné intervence v řízených 

aktivitách.“ (Dvořáková, H. a kol., 2010, str. 18)  

 

4.3 Motorická tetování dětí  a RVP PV  

 Základním dokumentem pro práci v mateřské škole je Rámcový vzdělávací 

program pro předškolní vzdělávání, který v kapitole vzdělávací oblasti Dítě a jeho tělo 

směřuje učitelky mateřských škol v usilování o stimulaci a podporu neurosvalového 

vývoje dítěte. Pedagog má podporovat fyzickou pohodu dítěte, zároveň zlepšovat jeho 

fyzickou zdatnost a pohybovou zdravotní kulturu. Má podporovat rozvoj lokomočních, 

nelokomočních a manipulačních dovedností. Tyto snahy má učitelka mateřské školy 

směřovat k očekávaným výstupům. Každé dítě dosahuje jiné úrovně při jejich 

dosahování, úplné dosažení není pro dítě povinné. Pro získání informací o průběžném 
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dosahování úrovní očekávaných výstupu této vzdělávací oblasti mohou sloužit 

motorické testy a motorická testování.  

 Motorické testy uvedené (a některé i použité) v této práci by měly vést k získání 

přehledu o očekávaných výstupech dětí. Díky nim, si učitelka může udělat představu o 

naplňování své pedagogické práce dle RVP PV.  

 Pro získání úplných informací o účelu této práce ještě uvádím informaci, co to je 

tělesná zdatnost.  

 „Tělesná zdatnost charakterizuje schopnost vyrovnat se s nároky okolí v tělesné 

oblasti, na tom se podílí svaly, ale také vnitřní orgány, především plíce, srdce a cévy. 

Jako složky tělesné zdatnosti jsou uváděny (Thomas, Lee, Thomas, 1988, Hopple, 1995, 

Corbin, Pangrazi, 1992, Bunc, 1997): aerobní zdatnost – založena na obecné 

vytrvalosti, svalová zdatnost – svalová síla, svalová vytrvalost, flexibilita a složení těla“ 

(Dvořáková, H., 1997, str. 19)   

 Všechny kladené otázky v této práci na dovednosti dětí při testování jsou 

zároveň otázkami na dětskou tělesnou zdatnost.  
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I. Praktická část bakalářské práce 

 

5. Metodická část 
 

5.1 Cíl výzkumu a formulace tezí 

 Výzkum prováděný v rámci předkládané bakalářské práce měl za cíl:  

- získat informace o podmínkách pro rozvoj a procvičování pohybových 

schopností a dovedností daných dětem ve třech různých mateřských školách 

- provést měření spojené s pozorováním a zaznamenat výsledky při 4 testech pro 

získání úrovně schopností a dovedností dětí předškolního věku  

- porovnat získané informace v ohledu, jak se liší výsledky dětí mezi vybranými 

mateřskými školami a mezi věkovými kategoriemi dětí 

Teze: 

1) Děti s lepšími podmínkami pro pohybové činnosti si povedou lépe při 

zadaných testech. 

2) Průměrná úroveň výsledků dětí dosažená v testech stoupá přímo úměrně 

s jejich věkem, i přes různé stagnace a akcelerace vývoje jednotlivých dětí.  

3) Získané výsledky u mladších dětí v rámci různých mateřských škol mají větší 

rozptyl díky aktuálnímu přijetí úkolu dítětem.   

 

5.2 Metodický postup   

 Pro svůj výzkum jsem použila metody: pozorování, rozhovoru a testování. Svůj 

metodický postup jsem prováděla dle standardních postupů uvedených pedagogickým 

slovníkem pod jednotlivými hesly. 
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 Na základě pozorování podmínek, které nabízí mateřské školy dětem, jsem si 

zvolila tří, se kterými jsem dále pracovala hlouběji metodou rozhovoru a testování.   

  „Rozhovor (interview) je výzkumný prostředek používaný při dotazování, 

spočívající v přímé ústní komunikaci výzkumného pracovníka s respondentem či 

informantem. Je zaznamenávám na magnetofon či jinak a pak analyzován z hlediska 

obsahu rozhovoru, chování respondentů aj.“ (Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J., 2009, 

str. 250) Pro zaznamenání rozhovoru jsem použila předpřipravenou tabulku, která je 

také součástí výsledkové části této bakalářské práce. Z hlediska analýzy dle definice pro 

mě byl důležitý obsah rozhovoru.  

 Způsob vedení rozhovoru  

 Rozhovor se skládal ze tří základních částí: 

a)  informace, jaké má mateřská škola podmínky pro pohybové činnosti, tj. zda má 

k dispozici zahradu, jaké má prostory pro pohyb vevnitř, jak je vybavena 

pomůckami.  

Konkrétně kladené otázky v této části: Má Vaše MŠ k dispozici zahradu? Jak velkou, 

jaký je její terén a vybavení? Jaké využíváte prostory pro pohybové činnosti vevnitř 

MŠ? Jaké pomůcky pro pohybové činnosti máte v MŠ k dispozici?  

b) kolik prostoru je věnováno pohybovým činnostem, jak je rozložena v rámci dne 

volná hra/řízená činnost s možností pohybu, pobyt na zahradě 

Konkrétně kladené otázky v této části: Kolik času věnujete pohybovým činnostem 

v rámci činností v celém týdnu? Kolik času v rámci dne věnujete řízené činnosti a kolik 

volné hře s možností spontánního pohybu? Jak často chodíte s dětmi ven, kdy mají 

možnost věnovat se spontánním pohybovým činnostem?  

c) učitelčin náhled a hodnocení nabízených podmínek a práci s nimi  

Konkrétně kladené otázky v této části: Jak hodnotíte nabízené podmínky pro pohybové 

činnosti v porovnání s ostatními MŠ, zdají se Vám dostatečné ? Jaké nadstandardní 
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pohybové činnosti nabízíte dětem ve Vaší MŠ? Chybí Vám nějaké pomůcky, které 

byste ráda využívala při pohybových činnostech s dětmi?  

 Všechny otázky rozhovoru jsem měla předem připravené, ale dávala jsem 

učitelkám prostor i pro sdělování ostatních informací, tyto informace jsem zařadila do 

poznámek k rozhovoru.  

 

 „Testování je jedna z metod pedagogické i psychologické diagnostiky. Spočívá 

v zadání pečlivě vybraných a na dostatečném vzorku osob odzkoušených testových úloh. 

Existují dva typy testování. 1. Testování se provádí za standardních podmínek (stejné 

úlohy, stejné pokyny, stejné časové limity apod.) pro všechny. Jedinec odpovídá 

nejčastěji verbálně, ale může odpovídat i kresbou, manipulací s obrázky, předměty atd. 

Odpovědi jedinců se vyhodnotí dle předepsaných pravidel, interpretují s oporou 

příslušné normy (v případě projektivních technik s oporou o klinické zkušenosti 

odborníka). 2. Adaptivní testování, které využívá možnost počítačů, vychází z myšlenky, 

že testové úlohy má jedinec dostávat postupně a jejich obtížnost by měla záviset na 

úspěšnosti předchozího řešení. Jedinci tedy dostávají různě obtížné testové úlohy 

v závislosti na tom, jak jsou v řešení úspěšní. V případě nadaných jedinců se obtížnost 

postupně zvyšuje, v případě handicapovaných snižuje. Výsledkem testování je 

diagnostický závěr o testované proměnné u daného jedince nebo u souboru jedinců.“ 

(Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J., 2009, str. 314) V rámci mého výzkumu se jedná o 

první popsaný typ testování při snaze o zachování standardních podmínek. 

Standardizovanými podmínkami jsem se zabývala v kapitole 4. o motorických testech, 

kde jsem taktéž použila definici pojmu standardizovaný test uvedenou pedagogickým 

slovníkem.  

 Způsob provedení testování  

 Pro testování jsem zvolila tyto pohybové testy:  

1. běh na 20 metrů (tj. test rychlostních schopností, standardizovaný, zachovány 
podmínky z testování sdružení Happy Time sdružení z roku 2010) 
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2. hod kriketovým míčkem (tj. test explozivně – silových schopností, 
standardizovaný) 

3. výdrž ve stoji jednonož (tj. test rovnovážných schopností) 

4. házení – chytání míče molitanového míče ve dvojici na vzdálenost 120 cm (tj. 
test vybrané dovednosti)  

 

Zadaní a realizace 1. testu – běh na 20 metrů: 

 Na startovní signál (v našem případě úder do bubínku) vyběhne dvojice dětí od 

startovní čáry, učitelka začíná měřit čas, po dosažení cílové čáry učitelka stopuje čas. 

Podmínky testu byly upraveny pro dětskou skupinu. 

 Zvolená motivace: „na automobilové závody“ 

 Realizace: Děti ze všech školek běhali na trávníků na mnou předem odměřené 

dvaceti metrové dráze. Startovní i cílová čára byla označena kuželkami. Děti startovali 

ze stoje. Na signál (úder do bubínku) paní učitelky děti vybíhali k cílové čáře, kde jsem 

jim měřila čas a čas zaznamenala. Zvolila jsem pro tuto činnost pouze jeden pokus.   

 Způsob hodnocení/klasifikace: výsledný čas měřený stopkami v desetinách 

sekundy.  

Zadání a realizace 2. testu – hod kriketovým míčkem 

 Děti preferovanou rukou hází kriketovým míčkem do určeného prostoru bez 

rozběhu. Podmínky testu byly upraveny pro dětskou skupinu. 

 Zvolená motivace: na základě vyprávění zážitků z prázdnin, „kdo z nás by 

přehodil moře“ 

 Realizace: Děti na můj pokyn přistupovali k čáře, od které se házelo (označené 

kuželkami), bez rozběhu jednoruč házely kriketovým míčkem do dálky, rukou, kterou 

samy preferují. Každé dítě mělo 3 pokusy. 



33 

 

 Způsob hodnocení: výsledná hozená vzdálenost měřeno metrem v desetinách 

metru.  

 

Zadání a realizace 3. testu - výdrž ve stoji jednonož 

 Děti stojí na jedné preferované noze, dokud vydrží nebo dokud neskončí časový 

limit. 

 Zvolená motivace: na základě obrázku plameňáků a čápů stojících na jedné noze 

hra na „čápy a plameňáky“, kdy se děti rozdělí do dvou skupin, každá si stoupne do 

svého lanem označeného jezírka a na pokyn učitelky se postaví na jednu nohu 

 Realizace: Tento test jsem zkusila realizovat jako pohybovou hru. Dvě skupiny 

dětí po max. pěti dětech se na pokyn (úder do bubínku) postavily na jednu nohu (dle 

preference). Důležité bylo dodržovat rozestup, aby „padající“ děti nenarušily stabilitu 

ostatních. Důsledně jsme s učitelkami dbali na to, aby se děti opět nepostavily na jednu 

nohu zpátky. Tolerovali jsme „drobné“ zdržení při „startu“ hry, v případě delšího se hra 

opakovala od začátku. 

 Způsob hodnocení/klasifikace: za úspěšné se považovalo dítě, které vydrželo na 

jedné noze 10 sekund nebo déle.  

 

Zadání a realizace 4. testu - házení – chytání molitanového míče ve dvojici na 

vzdálenost 120 cm 

 Dvě děti stejné věkové kategorie stojí naproti sobě ve vzdálenosti zhruba 120 cm 

a snaží se si opakovaně bezchybně přehodit molitanový míč (který jsem zvolila pro 

usnadnění menším dětem). 

 Motivace: bez výraznější tematické motivace, pouze důsledné vysvětlení, co po 

dětech chci a následný pochvala a obdiv nad jejich společnými dovednostmi  

 Realizace: Volala jsem si k sobě po dvojicích děti, kterým jsem zadala 

požadovaný úkol si mezi sebou opakovaně přehodit molitanový míč. 



34 

 

 Způsob hodnocení/klasifikace: za úspěšné splnění testu se považovalo, když 

testovaná dvojce mezi sebou přehodila míč nejméně pět krát bez přerušení upuštění 

míče.   

 

5.3 Výzkumný soubor 

 Pro účely této bakalářské práce jsem oslovila 3 školky v Karlovarském kraji na 

základě informací získaných předešlou praxí v těchto školkách, v každé školce jsem si 

pak vzala k testům 10 dětí od každé věkové kategorie (3-4 let, 4-5 let, 5-6 let).  

 Záměrně jsem vybrala jednu školku, která se přímo ve svém školním 

vzdělávacím programu zabývá hlavně tělesnou výchovou, tedy je specializované na 

tělesnou výchovu, dále pak školku, která naopak nemá takové podmínky, jaké bych si 

představovala pro pohybový rozvoj dětí a nakonec školku, kterou hodnotím jako 

průměrnou vzhledem k podmínkám předešlých školek.  

 Sběr dat jsem prováděla čtyři po sobě nejdoucí dny na každé školce z důvodu 

čtyř motorických testů, abych zabránila znehodnocení výsledků z důvodu přetížení a 

nedostatečné koncentrace dětí při testu. První den na každé školce jsem vždy provedla i 

rozhovor s učitelkami o podmínkách mateřské školy k pohybovým činnostem. Celkově 

mi sběr dat trval zhruba čtyři týdny. 

 

5.3.1 Charakteristika školek a respondovaných učitelek  

 Všechny učitelky byly informovány, že všechny informace, které mi poskytnou 

o sobě a mateřských školách, kde pracují, které jsem zařadila do výzkumu, zůstanou 

anonymní.  

 První mateřská škola, kterou jsem oslovila pro účely této bakalářské práce, se 

nachází v Karlových Varech v klidné sídlištní části města. Je dvoutřídní s kapacitou 50 

dětí, třídy mají homogenní uspořádání dle věku docházejících dětí.  Školka je přímo 

zaměřena na sportovní činnosti, jak je uvedeno i v jejím školním vzdělávacím 

programu. Paní učitelka oslovená pro účely rozhovoru o podmínkách pohybových 
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činností na této MŠ má vysokoškolské vzdělání s titulem Mgr., jako učitelka pracuje 7 

let, z toho 5 let na této mateřské škole. 

 Druhá mateřská škola, kterou jsem oslovila pro účely této bakalářské práce, se 

nachází také v Karlových Varech v klidné vilové čtvrti. Je čtyřtřídní s kapacitou 112 

dětí. Dvě třídy jsou s  homogenním uspořádáním dle věku docházejících dětí, dvě 

s heterogenním s alternativním vzdělávacím programem. Paní učitelka oslovená pro 

účely rozhovoru o podmínkách pohybových činností na této MŠ je středoškolsky 

vzdělaná v oboru předškolní pedagogiky a uvažuje o studiu na VŠ. Jako učitelka 

pracuje 11 let, z toho 2 roky na této MŠ. 

 Třetí mateřská škola, kterou jsem oslovila pro účely této bakalářské práce, se 

nachází také v Karlových Varech v centru města. Jedná se o soukromou mateřskou 

školu s alternativním vzdělávacím programem, který se ale řídí a vychází z podmínek 

daných rámcovým vzdělávacím programem. Školka je dvoutřídní s kapacitou 50 dětí, 

třídy jsou uspořádány heterogenně dle věku dětí. Paní učitelka oslovená pro účely 

rozhovoru o podmínkách pohybových činností na této MŠ má střední zdravotnické 

zdělání a vystudovanou vyšší odbornou školu se zaměřením na předškolní pedagogiku. 

Jako učitelka pracuje 4 roky, z toho 2 roky na této mateřské škole.  

 Pořadí, které jsem školkám dala v této části, budu pro přehlednost udržovat 

v průběhu celé práce.  

 

5.3.2 Charakteristika testované skupiny dětí 

 V každé školce jsem do testování zařadila 10 dětí od každé věkové kategorie, 

tedy kategorie 3-4 roky, kategorie 4-5 let a kategorie 5- 6 let (u této kategorie s možným 

přesahem) pro každý test. Nejmladšímu z testovaných bylo přesně 3 roky a 5 dní, 

nejstaršímu 6 let a 2 měsíce (z testu jsem záměrně vynechala děti s odkladem školní 

docházky). Pohlaví dětí jsem nechala v poměru 50% dívek a 50% chlapců. 
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 Ve třetí testované mateřské škole jsem neměla dostatek dětí pro kategorii 3-4 

roky, proto v této kategorii proběhl test jen u 8 dětí. Testování tedy proběhlo na vzorku 

88 dětí ze všech vybraných mateřských škol.  

 Poprosila jsem učitelky, aby mi pomohli vybrat pro testy děti bez výrazných, 

někdy i lékařem diagnostikovaných pohybových handicapů, které by mohli zkreslit 

výsledky testů.  

 

5.4 Způsob zpracování výsledků   

 Informace získané při rozhovoru s učitelkami vybraných mateřských škol jsem 

pro přehlednost a možnost porovnávání dílčích informací zpracovala do tabulky 

uvedené v této bakalářské práci v části 6.1. Při způsobu zpracování jsem se držela 

způsobu práce s výsledky rozhovoru dle definice uvedené v kapitole 5.2. 

 Informace získané měřením jsem zpracovala do tabulek a grafů opět uvedených 

v této bakalářské práci v části 6.2. Toto zpracování bylo opět zvoleno pro snadné 

porovnávání výsledků jednotlivých školek. Vždy uvádím průměrný výsledek dětí za 

mateřskou školu.  

 

6. Získané výsledky  
 

6.1 Výsledky rozhovoru 

 Odpovědi zaznamenané v rozhovoru s učitelkami jsou v tabulkách uvedeny 

podle pořadí mateřských škol zvolené podle  kapitoly 6.1.  

 Výsledky první části rozhovoru týkající se podmínek mateřské školy pro 

pohybové činnosti zpracované do tabulky:  

ČÁST a)  První dotazovaná 
mateřská škola 

Druhá dotazovaná 
mateřská škola 

Třetí dotazovaná 
mateřská škola 

1. Má Vaše MŠ 
k dispozici zahradu? 

ano 
 
 

ano ne 
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2. Jak zhruba 
velkou, jaký je její 
terén a vybavení? 

Opravdu velká 
zahrada s členitým 
terénem, součástí je i 
asfaltové hřiště, 
tenisová stěna i 
venkovní bazén. 
Samozřejmostí jsou 
průlezky, skluzavka a 
pískoviště. 

Velká zahrada, 
k dispozici tu děti 
mají v zimě svah. 
Vybavena je 
průlezkami, 
pískovištěm. 
Přemýšlíme 
v příštích letech o 
rekonstrukci.  

-  

3. Jaké 
využíváte prostory 
pro pohybové 
činnosti vevnitř 
MŠ? 

Máme k dispozici 
velkou tělocvičnu 
s vybavením. 

Každá třída 
využívá ke cvičení 
prostor své třídy, 
které jsou někdy 
stísněné. 
V minulém roce 
jsme měli možnost 
navštěvovat 
tělocvičnu ZŠ, ale 
jen párkrát do roka. 

Využívá 
prostory 
třídy, které 
jsou 
vzhledem 
k velikosti 
třídy trochu 
stísněné.  

4. Jaké 
pomůcky pro 
pohybové činnosti 
máte v MŠ 
k dispozici? 

Téměř všechny na 
jaké si dovedete 
vzpomenout. 
Především gymbally, 
různé druhy míčů, 
žebřiny, žíněnky, 
švihadla, švédskou 
bednu…  

Lavičku, 
trampolínku, lano, 
míče, různě vysoké 
překážky pro opičí 
dráhy, snažíme se 
hodně i využívat 
„alternativní“ 
pomůcky jako 
např. drátěnky, 
klubíčka atd. 

Máme ve třídě 
k dispozici 
žebřiny, 
lavičku, 
různé druhy 
míčů. Nově 
máme také 
trampolínku 
a několik 
gymballů.  

Informace získané 
od dotazovaných 
učitelek nad rámec 
kladených otázek: 

Děti chodí velice 
často i do 
specializovaných 
prostor pro různé 
sporty jako 
bruslení… 

-  Školka se snaží 
stále 
přikupovat 
další 
vybavení.  

 

 

 Z první zaznamenané části jasně vyplývá, že nejlepší materiální zajištění, co se 

týká prostorových podmínek a vybavení, poskytuje dětem první dotazovaná škola. 
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Poskytované podmínky bych označila za nadstandardní ve srovnání s ostatními 

mateřskými školami v České republice. Druhou mateřskou bych označila z hlediska 

podmínek za průměrnou a třetí dotazovanou mateřskou školu jako slabší, co se týká 

poskytovaných podmínek pro pohybové činnosti dětí.  

 

 Výsledky druhé části rozhovoru, která se týkala učitelčina náhledu a hodnocení 

nabízených podmínek:  

ČÁST b)  První dotazovaná 
mateřská škola 

Druhá dotazovaná 
mateřská škola 

Třetí dotazovaná 
mateřská škola 

1. Kolik 
času věnujete 
pohybovým 
činnostem 
v rámci činností 
v celém týdnu? 

Věnujeme se některé 
z pohybových činností 
každý den, činnosti jsou 
různého charakteru, aby 
se děti mohli rozvíjet po 
všech tělesných 
stránkách. 

V programu každého 
dne máme zařazenou 
vždy nějakou 
pohybovou chvilku. 
Několikrát za týden 
řadíme i delší 
tělocvičné jednotky. 

Využíváme 
v programu 
pohybové chvilky. 
Dvě dopoledne 
v týdnu máme 
vyloženě pohybově 
zaměřené.  

2. Kolik 
času v rámci dne 
věnujete řízené 
činnosti a kolik 
volné hře 
s možností 
spontánního 
pohybu? 

Snažíme se děti 
nepřetěžovat, takže 
přesně podle jejich 
potřeb střídáme 
v rovnocenném 
poměru řízenou 
činnost a volnou hru.  

Tak půl na půl, 
možná bych řekla, 
že dětem dáváme 
větší prostor pro 
spontánní pohyb pří 
volné hře.  

Činnosti střídáme 
podle potřeb dětí, 
přesně jak uvádí 
RVP pro předškolní 
vzdělávání.  

3. Jak často 
chodíte s dětmi 
ven, kdy mají 
možnost věnovat 
se spontánním 
pohybovým 
činnostem? 

Možnost pobytu 
venku mají děti každý 
den. Snažíme se při 
pobytu venku 
omezovat řízenou 
činnost ve prospěch 
spontánní dětské 
pohybové aktivity.  

Chodíme ven každý 
den, minimálně na 
2 hodiny, 
samozřejmě pokud 
není hodně špatné 
počasí. Venku 
dětem necháváme 
prostor pro volnou 
hru, kterou 
usměrňujeme pouze 
v rámci bezpečnosti 
dětí.  

Snažíme se chodit 
ven každý den, 
bohužel nám hodně 
času zabere 
přemisťování se na 
hřiště, které 
navštěvujeme. 
K volné hře mají 
děti vždy při pobytu 
venku minimálně 
hodinu.  
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Informace 
získané od 
dotazovaných 
učitelek nad 
rámec kladených 
otázek: 

V této školce kladou 
důraz i na 
nepřetěžování dětí 
přemírou dostupných 
prostředků pro 
pohybové činnosti, 
uvědomují si rizika 
rané sportovní 
specializace.  

-   -  

 

 Z výsledků druhé části je patrné, že všechny školky i přes rozdílné podmínky 

pro pohybové činnosti dělají maximum pro to, aby z podmínek, které mají, vytěžily co 

nejvíce pro dětský pohybový rozvoj. 

 Výsledky třetí části rozhovoru, která se týkala učitelčina pohledu na nabízené 

podmínky pro pohybovou činnost v MŠ:  

ČÁST c)  První dotazovaná 
mateřská škola 

Druhá dotazovaná 
mateřská škola 

Třetí dotazovaná 
mateřská škola 

1. Jak 
hodnotíte nabízené 
podmínky pro 
pohybové činnosti 
v porovnání 
s ostatními MŠ, 
zdají se Vám 
dostatečné? 

Vím, že pracuji 
v „nadstandardních“ 
podmínkách pro 
pohyb dětí, tato 
školka je na pohyb 
specializovaná.  

Děláme maximum 
pro to, aby 
podmínky byly pro 
děti dostatečné.  

Podmínky pro 
pohybové činnosti 
nejsou v naší MŠ 
úplně ideální, ale 
našli jsme spoustu 
řešení, jak se s nimi 
vyrovnat a zajistit 
dětem tu nejlepší 
možnou péči.  

2.  Jaké 
nadstandardní 
pohybové činnosti 
nabízíte dětem ve 
Vaší MŠ? 

Lední bruslení, 
kolečkové brusle, 
různé druhy sportů… 
Jsou však myšleny 
pro starší děti, vždy 
jen na přání rodičů.  

Se staršími dětmi 
chodíme na lední 
stadion. Jinak naše 
MŠ nabízí dětem 
sportovní kroužek 
tanečků.  

 

 

Jako odpolední 
kroužky nabízíme 
dětem tanečky a 
sportovní hry. 
Nově chceme 
zavést dětskou jógu 
s rodiči. 
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3.  Chybí Vám 
nějaké pomůcky, 
které byste ráda 
využívala při 
pohybových 
činnostech s dětmi? 

Neuvědomuji si nic, 
co by nám 
z pomůcek scházelo.  

Osobně bych 
uvítala žebřiny, 
jinak si ale myslím, 
že máme dostatek 
náčiní i pomůcek.  

Nedávno jsme 
dostali 
trampolínku, kterou 
jsem si dlouho 
přála. Nemáme sice 
náčiní moc, ale 
nevím, co 
zásadního bych 
potřebovala při 
pohybových 
činnostech a 
nemám to 
k dispozici.  

Informace získané 
od dotazovaných 
učitelek nad rámec 
kladených otázek: 

-  Školka 
spolupracuje 
z jinými MŠ, děti 
mohou navštěvovat 
odpolední kroužky 
i tam.  

-  

 Výsledky třetí části rozhovoru se téměř shodují s výsledky druhé části. Lehce 

výraznější nabídku nadstandardních pohybových činností má první mateřská škola, ale 

nabízené činnosti se týkají pouze nejstarších dětí.         
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6.2 Výsledky testování  

 

 Výsledky 1. testu – běh na 20m zaznamenané do grafu, dle průměrných výkonů 
dětí z testovaných mateřských škol:  

 

7,6

6,1

4,9

8

6,2
5,4

7,9

6,8

5,3

děti 3-4 leté děti 4 - 5 leté děti 5- 6 leté 

Výsledky testu: běh na 20m
(výsledné hodnoty tohoto testu jsou uvedeny v sekundách)

První testovaná MŠ Druhá testovaná MŠ Třetí testovaná MŠ

 

 Z uvedeného grafu vyplývá, že čas pro zvládnutí 20 metrů dlouhé trasy za 

pomoci běhu se s přibývajícími roky dítěte snižuje ve všech testovaných MŠ. Výsledky 

testovaných školek jsou ve všech věkových kategoriích téměř vyrovnané, nejlepších 

průměrných výsledků ve všech věkových kategoriích dosáhly děti první testované 

mateřské školy.         

 V testech jsem nerozlišovala pohlaví dětí, přesto si dovoluji uvést, že chlapci ve 

všech kategoriích byly v průměru rychlejší než děvčata, paradoxně nejhoršího času 

z testovaných dětí dosáhl chlapec z druhé testované školy ve věkové kategorii 3 - 4 roky 

s časem 9,2 sekundy.  Nejrychlejšího času dosáhl chlapec z třetí testované mateřské 

školy v kategorii 5 – 6 let s časem 4,2 sekundy.  

 Při testování se mi stalo, že 2 děti v nejmladší kategorii „zkazily“ svůj výkon. 

Jeden chlapec vyběhl před signálem ke startu a jedna dívka při běhu upadla. Těmto 
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dětem byl povolen nový start. V průměrných výsledkách za skupiny by jinak vznikly 

chyby, které by měli vliv na hodnocení testováním získaných výsledků.   

 K tomuto testu mám srovnání z testů provedených v roce 2010 sdružením Happy 

Time sdružení (testy zmíněny v kapitole 4.2). Srovnání uvádím v kapitole 6.4. 

  

 Výsledky 2. testu - hod kriketovým míčkem zaznamenané do grafu dle 

průměrně dosažených výsledků dětí z testovaných mateřských škol:  

 

4,1

5,3

7,5

3,7

5,3

7,1

3,8

5,6

6,8

děti 3-4 leté děti 4 - 5 leté děti 5- 6 leté 

Výsledky testu: hod kriketovým míčkem
(výsledné hodnoty tohoto testu jsou uvedeny v metrech)

První testovaná MŠ Druhá testovaná MŠ Třetí testovaná MŠ

 

 Z grafu tohoto testu opět vyplývá, že se výsledné hodnoty v tomto testu opět se 

zvyšujícím věkem dětí zlepšují. Délka hodů se tedy u starších dětí prodlužuje oproti 

délce hodů dětí mladších.           

 U tohoto testu bez výjimky platilo, že chlapci dosahovali lepších výsledků než 

dívky. Nejdelšího hodu dosáhl chlapec v nejstarší věkové kategorii z první testované 

mateřské školy, hodil 10,2 metru. Naopak nejkratšího hodu dosáhla dívka v nejmladší 

kategorii z druhé testované mateřské školy s výkonem 3 metry.  
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 U nejmladších testovaných dětí jsem při pozorování průběhu testu 

zapochybovala o vhodnosti testu pro tuto věkovou kategorii. Děti sice přistupovaly 

k testu aktivně díky mému a učitelčinu výrazně pozitivnímu hodnocení výkonů dětí, ale 

bylo zřejmé, že si výsledky testu aktivně vůbec neuvědomovaly a bylo jim celkem 

lhostejné, jak test dopadne. Hlavní příčinu pro tuto skutečnost vidím asi v neadekvátní 

motivaci.     

 

 Výsledky 3. testu – výdrž ve stoji jednonož zaznamenané do tabulky 

s uvedením přesných počtů úspěšných a neúspěšných pokusů:  

 

 Výsledky první 
testované MŠ 

Výsledky druhé 
testované MŠ 

Výsledky třetí 
testované MŠ 

Věková kategorie        
3 – 4 roky 

1 úspěšný   

9 neúspěšných 

2 úspěšné 

8 neúspěšných  

1 úspěšný  

7 neúspěšných  

Věková kategorie        
4 -5 let 

5 úspěšných 

5 neúspěšných 

6 úspěšných     

4 neúspěšné 

4 úspěšné 

6 neúspěšných 

Věková kategorie         
5 – 6 let 

10 úspěšných     

0 neúspěšných 

9 úspěšných  

1 neúspěšných 

10 úspěšných  

0 neúspěšných 

 

 Z výsledků zaznamenaných v tabulce vyplývá, že test na rovnovážné schopnosti 

zvládaly děti starší lépe oproti dětem mladším. U věkové kategorie nejmladších dětí je 

pozorovatelný viditelný neúspěch z důvodu velké náročnosti testu pro tyto děti. Naopak 

u kategorie nejstarších dětí je viditelné, jak byl pro tuto věkovou kategorii test snadný. 

Výsledky jednotlivých mateřských škol se od sebe nijak výrazně neliší.    

 

 Výsledky 4. testu – házení – chytání molitanového míče ve dvojici na 

vzdálenost 120 cm opět zaznamenané do tabulky s uvedením přesného počtu úspěšných 

pokusů a pokusů neúspěšných:  
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 Výsledky první 
testované MŠ 

Výsledky druhé 
testované MŠ 

Výsledky třetí 
testované MŠ 

Věková kategorie       
3 – 4 roky 

4 úspěšné 

6 neúspěšných 

 

 

4 úspěšné    

6 neúspěšných 

4 úspěšné 

4 neúspěšné 

 

Věková kategorie        
4 -5 let 

8 úspěšných 

2 neúspěšné 

10 úspěšných 

0 neúspěšných 

8 úspěšných 

2 neúspěšné 

Věková kategorie         
5 – 6 let 

10 úspěšných 

0 neúspěšných 

10 úspěšných 

0 neúspěšných 

10 úspěšných 

0 neúspěšných 

 

 Z těchto výsledků je zřejmé, že děti starší si v testu vedly úspěšněji než děti 

mladší. Od věkové kategorie 4 – 5 let by se dal test označit pro děti za snadný. 

V nejstarší kategorii testovaných dětí se už neobjevil ani jeden neúspěšný pokus.      

  

6.3 Shrnutí získaných výsledků   

 Výsledky obou částí (rozhovoru i testování v mateřských školách) získaných za 

účelem naplnění stanovených cílů bakalářské práce dopadly téměř dle mého očekávání, 

i když úplně nepotvrdily mnou stanovené teze v části 5.1.   

 Jedním z cílů práce bylo získat informace o podmínkách pro rozvoj a 

procvičování pohybových schopností a dovedností daných dětem ve třech různých 

mateřských školách, tento cíl jsem naplnila v kapitole 6.1. 

 Dalším zadaným cílem bylo provést měření spojené s pozorováním a 

zaznamenat výsledky při 4 testech pro získání úrovně schopností a dovedností dětí 

předškolního věku, tyto výsledky jsem zpracovala a zaznamenala v kapitole 6.2.   

 Posledním ze zadaných cílů bylo porovnat všechny získané informace v ohledu, 

jak se liší výsledky dětí mezi vybranými mateřskými školami a mezi věkovými 
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kategoriemi dětí. Tyto informace jsem uváděla průběžně v obou kapitolách 6.3.1 a 

6.3.2.     

 

 Ráda bych se vrátila k původně zadaným tezím: 

  První teze: Děti s lepšími podmínkami pro pohybové činnosti si povedou lépe 
při zadaných testech.  

 Tato teze se částečně naplnila u testu běh na 20m, kdy si děti z mateřské školy 

s podmínkami, které jsem zhodnotila jako nejlepší ze zúčastněných mateřských škol, 

vedly ve všech věkových kategoriích nejlépe. U dvou zbývajících mateřských škol tomu 

již tak nebylo. Plně se naplnila pouze u kategorie 4-5 let.     

 U druhého testu hod kriketovým míčkem se tato teze opět příliš nepotvrdila, 

naplnila se pouze v kategorii nejstarších dětí.    

  Ve třetím testu na rovnovážné schopnosti opět nedošlo k naplnění této teze a to 

v tomto případě v žádné věkové kategorii. Důvodem může být fakt, že tento test nebyl 

standardizovaný.     

 Ve čtvrtém provedeném testu na dovednosti házení – chytání míče se teze opět 

nepotvrdila a opět v žádné z testovaných dětských kategorií. I zde může být důvodem 

fakt, že test nebyl standardizovaný.      

 Celkově lze tedy říct, že tuto tezi jsem svou bakalářskou prací nepotvrdila.     

 Druhá teze: Průměrná úroveň výsledků dětí dosažená v testech stoupá přímo 

úměrně s jejich věkem, i přes různé stagnace a akcelerace vývoje jednotlivých dětí.  

 Tato teze se potvrdila ve všech provedených testech. Testovaná starší skupina 

dětí dosáhla vždy lepších výsledků oproti testované mladší skupině dětí u všech 

mateřských škol zařazených do této bakalářské práce.   

 Třetí teze: Získané výsledky u mladších dětí mají větší rozptyl díky 

aktuálnímu přijetí úkolu dítětem.  
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 Tato teze se opět nepotvrdila, protože testované nejmladší skupiny dětí 

dosahovali téměř shodných výsledků a oproti jiným testovaným skupinám jsem 

nezaznamenala větší rozptyl mezi výsledky.  

 

6.4  Diskuse  

 I přes to, že mi z testování vyplynulo, že výsledky testovaných dětí v těchto 

třech mateřských školách se nijak výrazně neliší na základě nabízených podmínek 

mateřskými školami, není možné říci, že podmínky pro pohyb v mateřské škole jsou 

zanedbatelné při celkovém hodnocení motorického vývoje dětí. Ve svém testování jsem 

nezohledňovala další důležité faktory, které na děti mohou působit. Těmi mohou být 

například návštěva sportovních kroužků a sportování v rodině, které mé výsledky mohly 

zkreslit. Dá se také zapochybovat, jestli volený vzorek dětí byl dostatečný.   

 Co se týká porovnání výsledků z již uskutečněných testů běhu na 20m 

sdružením Hapy time sdružení z roku 2010 nezjistila jsem žádné výraznější odchylky 

(tabulky výsledků testů jsou uvedeny v kapitole 4.2.1). Test běhu na 20 metru 

v nejmladší kategorii 3 – 4 roky dopadl v roce 2010 průměrně 7,84s, což je úplně 

shodný výsledek, ke kterému jsem dospěla já. U kategorie 4 – 5 let je průměrný 

výsledek z roku 2010 6,7s u testovaného vzorku 497 dětí, u dětí testovaných mnou je 

průměrný výsledek 6,37s, což je nepatrně lepší výsledek. U dětí nejstarších 5 – 6 let je 

průměrný výsledek z roku 2010 5,93 s u vzorku 594 dětí, u dětí testovaných mnou je 

průměrný výsledek 5,2s, což už je znatelně lepší výsledek. Dalo by se tedy říct, že děti 

z těchto mnou testovaných mateřských škol jsou v průměru úspěšnější u testu běh na 

20m než děti testované v roce 2010.  

 Je škoda, že nemohu porovnat testy hodu kriketovým míčkem, protože mnou 

provedené testy nebyly rozděleny na hody pravou a levou rukou, jak tomu bylo učiněno 

v testech z roku 2010 sdružením Happy Time sdružení. Mnou testované děti byly 

hodnoceny na základě hodu jimi preferovanou rukou.  
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 Bohužel nemám ani srovnání pro test rovnovážných schopností a dovednosti 

hodu a chytání míče. U těchto testů bych v budoucnu uvažovala o změně některých 

podmínek hodnocení, aby nedošlo k získání takto jednolitých výsledků.  

 Například u testu na rovnovážné schopnosti by se dal u nejmladší kategorie 

snížit časový limit pro získání více úspěšných jedinců v tomto testu a dále časový limit 

upravovat podle dalších věkových kategorií. U testu na dovednost chytání – házení míče 

by se naopak u nejstarší kategorie daly upravit podmínky, co se týče vzdálenosti 

testovaných od sebe, materiál míče, velikost míče či počet přehození pro získání 

úspěšného pokusu, aby původní nastavené podmínky nebyly pro testovanou kategorii 

příliš snadné. Při opakování testů v rámci např. třídy mateřské školy během roku by 

podmínky testu měly být vždy o něco ztíženy, aby vedly děti k posunům u vybraných 

schopností či dovedností.                     

 Při práci s testy jsem si uvědomila hlavně jak důležitá je v předškolním věku 

motivace dětí (samozřejmě nejvíce u nejmladší kategorie). Myslím, že ta by měla být 

v různých formách udržena u všeho dětského testování, jelikož si myslím, že by bez ní 

docházelo ke zkreslování výsledků. Méně motivované děti budou vykazovat horší 

výsledky.            

Závěry 

 Na základě testování vybraného vzorku dětí ze tří mateřských škol s různou 

úrovní podmínek pro pohyb dětí, byly zjištěny tyto závěry:  

1. Motorická výkonnost u dětí s věkem roste, vývojové akcelerace a stagnace u 

jednotlivých dětí nemění v průměru pozorovatelné rozdíly při dosahování 

výsledků v jednotlivých testech.  

2. Podmínky, které nabízí tyto tři testované mateřské školy, nejsou rozhodujícím 

faktorem pro rozdíly v motorické výkonnosti testovaných dětí.  
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3. Učitelky mateřských škol dotazované v této bakalářské práci se snaží dětem 

zajistit maximum pro rozvoj pohybových schopností a dovedností, i přes 

rozdílné možnosti jednotlivých školek.  

4. U nejmladších testovaných dětí se nepotvrdil očekávaný rozptyl mezi výsledky, 

což je v této práci přikládáno dostatečné motivaci při zadávání testových úkolů.  

5. V porovnání výsledků s testem běh na 20 metrů provedeným v roce 2010 

sdružením Happy Time sdružení dosahují děti v mnou testovaných mateřských 

školách v průměru lepších výsledků v kategorii 4 – 5 let a to o 0,33s a 

v kategorii 5 – 6 let o 0,73s.    

6. Děti kategorie 5-6 let se v mnou testovaných mateřských školách oproti dětem 
kategorie 3 - 4 v průměru zlepší o 2,63s v testu běh na 20 metrů a o 3,26 m 
v testu hod kriketovým míčkem.  
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