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Abstrakt 

 

 

Název: Vliv ochranných balistických vest na koordinační schopnosti příslušníků 

Policie ČR 

 

Cíle:  Cílem této práce je porovnání různých typů ochranných balistických vest se 

stejným stupněm balistické ochrany v rámci jejich vlivu na koordinační 

schopnosti probandů a následné porovnání a vyhodnocení výsledků.  

 

Metody: Jedná se o empirickou práci observačního charakteru. Byl proveden 

standardizovaný motorický test na koordinační schopnosti, jehož výsledky 

byly statisticky zpracovány. Tato data byla následně porovnána pomocí t-

testu. Orientačně bylo rovněž provedeno hodnocení komfortu při použití 

vest formou dotazování.  

 

Výsledky: Z naměřených údajů bylo zjištěno, že rozdíl mezi dvěma ze tří testovaných 

vest nebyl statisticky významný (Petris a Eagle). Jejich výsledky byly 

relativně vyrovnané. Vysoce významný statistický rozdíl byl mezi těmito 

dvěma vestami a třetí testovanou vestou (Global Armour).  Vesta Global 

Armour vyšla z testu nejhůře. Tyto skutečnosti také potvrdily výsledky 

dotazování, kdy všech deset probandů hodnotilo ohledně komfortnosti lépe 

vestu Petris a devět probandů lépe vestu Eagle, než vestu Global Armour. 

Vzhledem k účelům a podmínkám, při kterých se tyto vesty používají, bych 

konstatoval, že je tento rozdíl pro použití v praxi zanedbatelný. 

 

Klíčová slova: ochranné balistické vesty, motorické testy, koordinační schopnosti 



Abstract 

 

 

Title: The influence of ballistic vests for coordinating ability of the Czech 

Republic`s policemen. 

 

Aims: The aim of this thesis is to compare different types of protective ballistic 

vest with the same degree of ballistic protection within their influence on 

the coordination abilities of probands and the following comparisons and 

evaluation of results. 

 

Methods: This is an empirical thesis of observational character. The standardized 

motoric test for coordination skills was performed and its results were 

statistically processed. These data were then compared using the t-test. The 

comfort during using vest was also evaluated by interviewing.  

 

Results: From the measured data, it was found that the difference between two of the 

three tested vests was not statistically significant (Petris and Eagle). Their 

results were relatively balanced. Highly significant statistical difference was 

between these two vests and the third test vest (Global Armour). The Global 

Armour vest came out of the test the worst. This fact is also confirmed by 

the result of questioning when all ten probands evaluated better the vest 

Petris and nine probands evaluated better the vest Eagle, than Global 

Armour vest due to the comfort. I would state, that this difference is 

insignificant in practice due to the purposes and conditions under which are 

these vests used. 

 

Key Words: protective ballistic vests, motoric tests, coordination skills 
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1 Úvod 

V této práci se zabývám problematikou změny úrovně koordinačních schopností 

v závislosti na používání ochranných balistických prostředků.  

Toto téma jsem si vybral vzhledem k mé profesi. Pracuji u Policie ČR, a jako člen 

speciální jednotky neustále používám ochranné balistické prostředky. Život a zdraví 

všech příslušníků Policie ČR, jakožto zachránců, či vykonavatelů pořádku, je na prvním 

místě. Proto není pochyb o důležitosti používání těchto ochranných prostředků. 

Ochranné balistické prostředky jsou konstruovány tak, aby co nejvíce chránily život a 

zdraví osoby, která je užívá.  Bohužel, čím větší plochu těla zakrývají, o to mají větší 

hmotnost a o to více snižují pohyblivost a koordinační schopnosti uživatele. Na trhu je 

několik firem, které tyto ochranné balistické prostředky nabízí a typ od typu se liší 

hmotností, tvarem, velikostí a v neposlední řadě i cenou. U Policie ČR prochází výběr 

veškerého vybavení výběrovým řízením a řadový příslušník nemá možnost tento výběr 

ovlivnit. Užívá takové ochranné prostředky, které mu byly přiděleny bez ohledu na to, 

jak se v nich cítí. Na druhou stranu je nemožné, aby si v tomto počtu lidí každý 

příslušník vybíral ochranné prostředky od jiné firmy. Jediné, co může ovlivnit, je 

velikost daného typu. 

Neznamená to, že všichni policisté, kteří pracují u Policie ČR, používají stejnou 

balistickou vestu. Výběrové řízení vyhlašuje určitý Kraj Policie ČR nebo konkrétní 

útvar, který o tento nezbytný ochranný prostředek žádá. Každý útvar má jiné požadavky 

a nároky, a z toho důvodu se můžeme u Policie ČR setkat s různými typy vest. Touto 

prací bych chtěl pomocí motorického testu porovnat tří různé typy ochranných 

balistických vest se stejným stupněm balistické ochrany a zjistit, zda mezi nimi bude 

nějaký rozdíl v jejich vlivu na koordinační schopnosti probandů. 

Ochranné balistické vesty se vyrábí s různým stupněm balistické ochrany. Toto je 

jedno z hlavních kritérií při výběru ochranné balistické vesty. Záleží také na úkolech 

daného útvaru nebo na charakteru služby. Vesty pro skryté nošení, které využívají 

útvary operující v civilním oděvu nebo policisté pro běžný výkon služby, mají nižší 

balistickou odolnost. Vesty s nejvyšším stupněm balistické ochrany používají 

především členové zásahových jednotek Policie ČR. V méně častých případech je 
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mohou rovněž používat policisté sloužící na obvodních odděleních při zákrocích proti 

nebezpečným pachatelům, které nesnesou odkladu.    

V teoretické části jsem rozebral strukturu koordinačních schopností, motorické 

testy a technické údaje ochranných balistických prostředků, které budou součástí 

prováděného testování. 

V praktické části jsem uvedl cíle a metodiku práce, porovnání naměřených 

výsledků motorického testu (běh s kotoulem) a jejich vyhodnocení. 

V závěru práce je celkové shrnutí práce, úvaha nad naměřenými výsledky a 

doporučení ke zlepšení dané problematiky. 
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2 Teoretická východiska 

2.1 Motorické schopnosti 

V této práci testuji vliv ochranných balistických prostředků (vest) na koordinační 

schopnosti, které jsou nedílnou součástí motorických schopností. Je zřejmé, že 

vzhledem ke svým parametrům ovlivňují ochranné balistické prostředky motorické 

schopnosti jedince. Ať už svou hmotností snižují rychlostní schopnosti, v případě 

dlouhotrvající práce snižují vytrvalostní i silové schopnosti nebo svými rozměry 

zmenšují pohyblivost osob, které tyto prostředky užívají. Svou hmotností také posouvají 

těžiště, čímž zhoršují koordinaci a obratnost. 

Motorické schopnosti jsou základním stavebním kamenem pro jakoukoliv 

pohybovou činnost. Většina autorů se shoduje s názorem, že motorické schopnosti jsou 

skrytou (latentní) schopností a jako soubory vnitřních předpokladů člověka se projevují 

v pohybové činnosti.  

Podle Měkoty a Novosada (2005) jsou motorické schopnosti obecné kapacity 

jedince, projevující se ve výsledcích pohybové činnosti a v jistém ohledu limitují jeho 

výkonové možnosti. 

„Motorická schopnost může být obecně vymezena jako soubor předpokladů 

(úspěšné) pohybové činnosti. Přesněji jde o souhrn či komplex vnitřních integrovaných 

předpokladů organismu. Pro některé z nich můžeme nalézt biologický základ (např. 

některé anatomické odlišnosti u mimořádně schopných jedinců), jiné se projevují ve 

fyziologických funkcích, především ve výsledcích pohybové činnosti.“ (Měkota a 

Blahuš, 1983) 

Dále (Měkota a Blahuš, 1983) uvádí, že se motorické schopnosti vyznačují 

určitou stálostí, díky které je možné předpovídat výsledky budoucí pohybové činnosti. 

Jinak je proces jejich rozvoje dlouhodobý a probíhá mnohem pomaleji, než osvojování 

dovedností. 

Motorické schopnosti někteří autoři nazývají též jako pohybové schopnosti. 
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„Schopnost se v nich definuje jako relativně opevněný, více či méně 

generalizovaný individuální předpoklad výkonu v určité činnosti. Pohybové schopnosti 

se v tomto duchu chápou jako relativně samostatné soubory vnitřních předpokladů 

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

schopnosti jsou výsledkem složitých vazeb a součinností různých systémů uvnitř 

organismu. Při identifikaci jednotlivých pohybových schopností se vychází 

z dominujících charakteristik pohybové činnosti.“ (Dovalil a kolektiv, 2009) 

Také Perič a Dovalil (2010) mají na výklad pohybových schopností stejný názor: 

„Pohybové schopnosti se chápou jako relativně samostatné soubory vnitřních 

předpokladů lidského organismu k pohybové činnosti, v níž se také projevují.“ 

2.1.1 Taxonomie motorických schopností 

Z všeobecného hlediska můžeme rozdělit motorické (pohybové) schopnosti do 

dvou kategorií.  

První kategorií jsou kondiční schopnosti, které jsou závislé na metabolických 

procesech, souvisejících se získáváním a využíváním energie. Patří sem schopnosti 

silové, rychlostní a vytrvalostní. 

Druhá kategorie souvisí s procesy řízení a regulací pohybu, zabezpečovanými 

centrální nervovou soustavou organismu. Jsou to schopnosti koordinační, kterým je 

v následujícím textu věnována samostatná kapitola. 

Měkota a Novosad (2005) uvádí: „Na vyšší úrovni obecnosti se v sedmdesátých 

letech prosadilo dělení do dvou seskupení. Jejich pojmenování navrhl německý teoretik 

Grundlach.“ Pro názornost uvádím jejich schéma na obr. 1. 
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 Obr. 1: Hrubá taxonomie motorických schopností (Měkota a Novosad, 2005) 

 

Tento obrázek Měkota a Novosad (2005) vysvětlují takto:  

„Kondiční schopnosti (též schopnosti kondičně-energetické) jsou determinovány 

převážně faktory a procesy energetickými. Řadí se sem schopnosti vytrvalostní, silové a 

zčásti i rychlostní.  

Koordinační schopnosti (též schopnosti koordinačně psychomotorické) jsou 

podmíněny funkcemi a procesy pohybové koordinace, jsou spjaty především s řízením a 

regulací pohybové činnosti. Sem se řadí schopnosti orientační, diferenciační, reakční, 

rovnováhové, rytmické aj.  

Mezi těmito skupinami stojí schopnosti „hybridní“, kondičně-koordinační. 

Protože žádný pohyb nemůže existovat bez podkladu strukturálního, energetického i 

řídícího, vyznačuje pojmenování jen typ schopnosti rozložení dominujících akcentů. 

Jak ukazuje obr. 1, pohyblivostní schopnost (flexibilita) se danému schématu 

vymyká, neboť se jedná spíše o systém pasivního přenosu energie.“ 
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Dovalil a kolektiv (2009) se domnívá, že pojetí pohybových schopností, uznávané 

z teoretického i praktického hlediska (obr. 2), je určitým zobecněním ze široké škály 

pohybových projevů člověka. V komplexech silových, rychlostních, vytrvalostních a 

koordinačních schopností lze dále pozorovat vnitřní rozdělení a odlišit jednotlivé dílčí 

schopnosti, které relativně přesně definované a nepřímo měřitelné.  

 

 

 

Obr. 2: Model hierarchické struktury komplexu pohybových schopností (Měkota, 2000 

v Dovalil a kol., 2009) 

2.1.2  Silové schopnosti 

Silové schopnosti se projevují ve většině pohybových činností. Jsou to činnosti, 

kde překonáváme určitý odpor. Ať už je to odpor v podobě nějakého břemene, prostředí 

či vlastního těla. Vzhledem k tomu, že v této práci provádí probandi motorický test 

s ochrannými balistickými vestami, které váží okolo 12 kg, je zřejmé, že při tomto testu 
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dochází k zapojení jistého druhu silových schopností, ačkoliv je test zaměřen na 

schopnosti koordinační. 

„Silové schopnosti jsou definovány jako schopnost překonávat či udržovat vnější 

odpor svalovou kontrakcí (kontrakce = stah svalu).“ (Perič a Dovalil, 2010)  

Perič a Dovalil (2010) vychází při dělení silových schopností z typu svalové 

kontrakce, která je buď: 

 izometrická, statická – zvyšuje se napětí, délka svalu se nemění, 

 izotonická, dynamické – napětí je stejné, délka svalu se mění. 

 

Dále Perič a Dovalil (2010) uvádí, že typ svalové kontrakce se potom stává 

východiskem pro stanovení druhu silových schopností, a to: 

a) statická síla – je charakteristická izometrickou kontrakcí, úsilí se neprojevuje 

pohybem a většinou se jedná o udržení těla nebo břemene v určitých 

polohách, 

b) dynamická síla – podstatou je izotonická kontrakce, která se projevuje 

pohybem hybného systému nebo jeho částí. V souvislosti s velikostí odporu a 

rychlosti provedení pohybu rozdělují dynamickou sílu na: 

 výbušnou – maximální zrychlení a nízký odpor, 

 rychlou – nemaximální zrychlení a nízký odpor, 

 vytrvalostní – nízký odpor a nevelká stálá rychlost, 

 maximální – vysoký až hraniční odpor vykonávaný malou rychlostí. 

 

„Silová schopnost je kondičním základem pro svalový výkon vyžadující nasazení 

síly, jejíž hodnota se pohybuje kolem 30% individuálně realizovatelného maxima. Tuto 

hodnotu lze označit jako základní běžně využívaný silový potenciál.“ (Měkota a 

Novosad, 2005) 

Velikost svalové síly, kterou je potřebné vyvinout ve statickém či dynamickém režimu, 

je podmíněna řadou faktorů a velikost svalového stahu je závislá především na: 

 na počtu zapojených motorických jednotek, 
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 na velikosti frekvence dráždících impulzů za 1 s. 

 

Čím více motorických jednotek je při pohybu zapojeno, tím větší je také svalové 

napětí a zároveň je vyšší frekvence probíhající impulzace. (Měkota a Novosad, 2005) 

2.1.3  Rychlostní schopnosti 

Stejně jako silové schopnosti se i schopnosti rychlostní významně podílí na 

provádění řady pohybových činností. Jejich úroveň je závislá jak na genetice, tak i na 

dalších pohybových schopnostech (koordinace, síla, vytrvalost, pohyblivost). Motorický 

test, který je obsahem této práce, prováděli probandi maximální rychlostí, aby byla 

zajištěna objektivita testu. Samozřejmostí byl dostatečný odpočinek mezi jednotlivými 

pokusy, aby byly před dalším testem zregenerovány energetické zdroje ATP-CP 

systému. 

„Rychlostní schopnosti jsou definovány jako schopnost vyvíjet činnost 

s maximální intenzitou. Chápeme je jako schopnost konat krátkodobou pohybovou 

činnost (do 20 s), a to bez odporu nebo jen s malým odporem (přibližně 20-25% 

maxima). Je charakteristická převážným zapojením ATP-CP zóny.“ (Perič a Dovalil, 

2010) 

Také rychlostní schopnosti mají určitou strukturu a Perič a Dovalil (2010) je dělí 

na: 

 rychlost reakce – doba reakce na určitý podnět, 

 rychlost acyklická – jeden pohyb (možno stanovit začátek a konec), 

 rychlost cyklická: – která se dále dělí na rychlost akcelerace, frekvence a 

změny směru. 

 

„Rychlost je pohybová schopnost konat krátkodobou pohybovou činnost – do 20 s 

– v daných podmínkách (konstantní dráha nebo čas bez odporu, nebo jen s malým 

odporem) co nejrychleji.“ (Choutka, 1981). 
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„Rychlost (sportovního) pohybu je schopnost reagovat pokud možno co 

nejrychleji na podnět nebo provést při působení minimálního odporu pohyb co 

nejrychleji.“ (Martin et al., 1993). 

2.1.4 Vytrvalostní schopnosti 

Dle Periče a Dovalila (2010) lze všeobecně za vytrvalost považovat pohybovou 

schopnost člověka k dlouhotrvající tělesné činnosti. Podrobněji je touto definicí 

myšleno, že se jedná o soubor předpokladů provádět cvičení nebo nějakou činnost 

s určitou nižší než maximální intenzitou co nejdéle, nebo ji vykonávat po stanovenou 

dobu co nejvyšší možnou intenzitou.  

Dále tito dva autoři uvádí, že vytrvalostní schopnost je důležitým stavebním 

kamenem a předpokladem vysoké výkonnosti. Vyšší úroveň této schopnosti umožňuje 

větší specifické zatížení, kladně působí na průběh zotavovacích procesů, a tím vytváří 

funkční podmínky pro další rozvoj jedince. Je zřejmé, že čím lepší jsou aerobní 

možnosti, tím ekonomičtěji může organismus pracovat a zbývá mu větší rezerva pro 

potencionální zvyšování intenzity. 

 „Vytrvalost je pohybová schopnost provádět déletrvající tělesnou činnost na 

určité úrovni, aniž by se snížila efektivita této činnosti.“ Dovalil (1982)  

 

 „Vytrvalost je schopnost fyzicky a psychicky po dlouhou dobu odolávat zatížení, 

které vyvolává únavu. Schopnost rychle se zotavovat po fyzické zátěži.“ Grosser & 

Zintl(1994) 

 

 „Vytrvalost je schopnost udržet požadovaný výkon pokud možno dlouhou dobu.“ 

Martin (1991) 

Dovalil a kolektiv (2009) chápe vytrvalostní schopnost jako komplex předpokladů 

vykonávat určitou činnost požadovanou intenzitou co nejdéle nebo co nejvyšší 

intenzitou ve stanoveném čase. 

Podle Měkoty a Novosada (2005), Dovalila a kolektivu (2009) i Periče a Dovalila 

(2010) můžeme vytrvalostní schopnosti dělit podle délky pohybové činnosti a intenzity 
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cvičení na rychlostní vytrvalost, krátkodobou vytrvalost, střednědobou vytrvalost a 

dlouhodobou vytrvalost.  

 

2.2  Koordinační schopnosti 

Koordinační schopnosti jsou také občas nazývány jako obratnostní schopnosti a 

jak už jsem výše zmínil, jsou spojeny s procesy řízení a regulace pohybu. 

Dle Periče a Dovalila (2010) je koordinace spojena s nároky na rychlost a 

přesnost pohybu, na přizpůsobení se vnějším podmínkám a na vytvoření nového 

pohybu. Základem je činnost centrální nervové soustavy, která řídí mnoho oblastí 

důležitých pro konkrétní pohyb. 

Belej a Junger (2006) charakterizují koordinační schopnosti jako schopnosti, které 

umožňují vykonávat různé pohybové činnosti podle zadané pohybové úlohy tak, aby 

měly z hlediska časové, prostorové a dynamické struktury co nejúčelnější průběh a 

výsledek. 

Ačkoliv je v některých převážně starších publikacích koordinace nazývána též 

jako obratnost, Perič a Dovalil (2010) mají na tyto dva termíny jiný názor. Koordinaci 

chápou jako vnitřní řízení pohybu, která je souhrou centrální nervové soustavy a 

nervosvalového aparátu. Obratnost je teprve jejím vnějším projevem. 

Měkota a Novosad (2005) ve své publikaci citují definici německých autorů 

(Zimmermann, Schnabel & Blume, 2002): „Koordinační schopnosti představují třídu 

motorických schopností, které jsou podmíněny především procesy řízení a regulace 

pohybové činnosti. Představují upevněné a generalizované kvality průběhu těchto 

procesů. Jsou výkonovými předpoklady činnosti charakterizované vysokými nároky na 

koordinaci.“  
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2.2.1 Taxonomie koordinačních schopností 

Taxonomie koordinačních schopností je téma, na které má spoustu autorů odlišný 

názor. Každý se na ně dívá z jiného úhlu pohledu, čímž vzniká velké množství variací 

jejich rozdělení. Také jejich počet se u autorů liší.  

Dovalil a kolektiv (2009) se s tímto názorem shodují a uvádí, že všeobecně 

přijímaná taxonomie koordinačních schopností neexistuje a z hlediska jejich rozdělení 

se setkáváme s 5 až 15 jednotlivými schopnostmi.  

 Dále Dovalil a kolektiv (2009) uvádí, že při klasifikaci koordinačních schopností 

je nutné brát v úvahu:  

 řízení a regulaci známých přesných, kontinuálních pohybových činností 

s postačujícími zpětnými vazbami, tj. přesnost regulace, 

 řízení a regulaci známých krátkodobých, přesných a rychlých pohybových 

činností, tj. koordinaci pod časovým tlakem, 

 řízení a regulaci neznámých, variabilních, rychlých a přesných pohybových 

činností, tj. přestavbu a přizpůsobování činnosti. 

 

V souvislosti s tím lze při jistém zjednodušení najít shodu v nazírání na 

následující základní koordinační schopnosti, jejichž vtahy jsou níže graficky 

znázorněny na obr. 3. Koordinační schopnosti dále dělíme na: 

 diferenciační schopnost, 

 orientační schopnost, 

 schopnost rovnováhy, 

 schopnost reakce (rychlost, ale i vhodnost a správnost), 

 schopnost rytmu, 

 schopnost spojovací (spojování pohybů a jejich částí), 

 schopnost přizpůsobování. 
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Obr. 3: Komplex koordinačních schopností (Dovalil a kolektiv, 2009) 

 

Měkota a Novosad (2005) na základě studia publikací zahraničních autorů - 

Schnabel, Zimmermann & Blume (2002), Hotz (2002), Hirtz (1985,2002), Raczek 

(1994, 1997, 2002), aj. uvádí a definují sedm základních koordinačních schopností: 

 Diferenciační schopnost – schopnost jemně rozlišovat a nastavovat silové, 

prostorové a časové parametry pohybového průběhu; 

 Orientační schopnost – schopnost určovat a měnit polohu a pohyb těla 

v prostoru a čase, a to vzhledem k definovanému akčnímu poli nebo 

pohybujícímu se objektu; 

 Reakční schopnost – schopnost zahájit (účelný) pohyb na daný 

(jednoduchý nebo složitý) podnět v co nejkratším čase. Indikátorem je 

reakční doba; 

 Rytmická schopnost – schopnost postihnout a motoricky vyjádřit rytmus 

z vnějšku daný, nebo v samotné pohybové činnosti obsažený. Rytmická 
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schopnost se dále člení na schopnost rytmické percepce a schopnost 

rytmické realizace; 

 Rovnováhou schopnost – schopnost udržovat celé tělo (event. i vnější 

objekt) ve stavu rovnováhy, respektive rovnovážný stav obnovovat i při 

napjatých rovnováhových poměrech a měnlivých podmínkách prostředí. 

Rovnováhová schopnost se dále člení na statickou rovnováhovou schopnost, 

dynamickou rovnováhovou schopnost a balancování předmětu; 

 Schopnost sdružování – schopnost navzájem propojovat dílčí pohyby těla 

(končetin, hlavy, trupu) do prostorově, časově a dynamicky sladěného 

pohybu celkového, zaměřeného na splnění cíle pohybového jednání; 

 Schopnost přestavby – schopnost adaptovat či přebudovat pohybovou 

činnost podle měnících se podmínek (vnějších i vnitřních), které člověk 

v průběhu pohybu vnímá nebo předjímá. Dále lze schopnost přestavby 

definovat jako schopnost přestavovat pohybovou činnost podle měnícího se 

zadání. 

 

Vzhledem ke svým parametrům, budou mít ochranné balistické vesty vliv na 

několik výše uvedených druhů koordinačních schopností.  

Např. při služebním zákroku musí policista překonávat řadu překážek v podobě 

plotů, schodů, terénních nerovností atd. Ať už je to při pronásledování pachatele nebo 

přibližování se k místu služebního zákroku. Svou hmotností zvýší ochranná balistická 

vesta hmotnost policisty, čímž ovlivní jeho diferenciační schopnost. Hmotnost vesty 

změní také jeho těžiště, a tím ovlivní jeho rovnováhovou schopnost. Z obou těchto 

skutečností lze logicky vyvodit, že je ovlivněna také schopnost přestavby, protože se 

musí policista s těmito změnami v průběhu jeho služební činnosti vyrovnávat. 

2.2.2 Diagnostika koordinačních schopností 

Diagnostikou se ve sportovní kinantropologii rozumí záměrná poznávací činnost 

zaměřená na objektivní zjišťování a hodnocení tělesných a pohybových předpokladů. 

(Belej a Junger, 2006) 
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Měkota a Novosad (2005) uvádí, že diagnostika zaměřená na koordinační 

schopnosti je složitější než diagnostika schopností kondičních. Za prvé mají koordinační 

schopnosti slabší kvantitativní aspekt. Za druhé působí v komplexech, což znamená, že 

test postihuje více než jednu schopnost. Tato skutečnost nemusí být na závadu, pokud 

jeden test postihuje více koordinačních schopností.  

„Při diagnostice se uplatňují dva typy testů: přístrojové testy laboratorní, které 

skýtají standardizované podmínky a umožňuje využívat počítačově zabezpečené 

testovací systémy s vysokým stupněm přesnosti a automatičnosti, a terénní motorické 

testy, které jsou proveditelné v přirozeném prostředí (hřiště, tělocvična), ale jen některé 

z nich byly plně standardizovány.“ (Měkota a Novosad, 2005)  

V této bakalářské práci jsem použil terénní motorický test „běh s kotoulem“, ale 

toto téma je podrobněji rozebráno až v další části práce. 

2.2.3 Význam koordinačních schopností  

O významu koordinačních schopností nám přibližně vypovídá jejich definice, 

kterou jsem se již zabýval v jedné z předešlých kapitol. Hlavní význam, se kterým se 

většina autorů shoduje, by se dal charakterizovat tak, že koordinační schopnosti velkou 

měrou ovlivňují pohybové dovednosti a zlepšují využití kondičních schopností. 

„Koordinační schopnosti podstatně ovlivňují kvalitu dovedností, zvyšují jejich 

přesnost, přizpůsobivost, usnadňují požadované spojování pohybů i jejich výběr.“ 

(Dovalil a kolektiv, 2009)  

Měkota a Novosad (2005) uvádí, že dobře rozvinuté koordinační schopnosti: 

 urychlují a zefektivňují proces osvojování nových dovedností, 

 příznivě ovlivňují již dříve osvojené dovednosti, neboť přispívají k jejich 

stabilizování, zjemňování a hlavně k jejich adekvátnímu využívání 

v konkrétních situacích,  

 spoluurčují stupeň využití kondičních schopností.  
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2.2.4 Zatížení a jeho vliv na koordinační schopnosti  

Jak jsem již v této práci zmínil, koordinační schopnosti jsou spojeny s procesy 

řízení a regulací pohybu, což klade vysoké nároky na centrální nervovou soustavu. 

Centrální nervová soustava při zatížení relativně brzy podléhá únavě. Z toho důvodu se 

cvičení pro rozvoj koordinačních schopností, které mají za úkol osvojování si nových 

dovedností, zařazují na začátek tréninkových jednotek vzhledem k potřebě soustředit se 

na novou pohybovou činnost. Na konec tréninkové jednotky se zařazují pouze 

v případě, že je dovednost již plně zvládnuta a potřebujeme ji automatizovat, aby ji 

jedinec zvládnul i ve ztíženích podmínkách, např. po fyzické zátěži, nebo s možností 

pouze omezeného pohybu. Z tohoto důvodu se také výcvik u Policie ČR občas plánuje a 

následně provádí v plné výzbroji a výstroji, aby si policisté osvojili dovednosti i ve 

ztížených podmínkách, a byli připraveni čelit reálným situacím, které je mohou při 

jejich službě potkat. Ať už jsou to policisté na obvodních odděleních, ale především 

policisté u speciálních jednotek, které mají na sobě nastrojené různé ochranné 

prostředky a pouzdra se zbraněmi s celkovou hmotností okolo 25 kg. 

2.2.4.1 Zatížení 

Zatížení, to jsou určité podněty psychického nebo fyzického charakteru, které za 

jistých podmínek vyvolávají v lidském organismu stres. Tento stres narušuje stálost 

vnitřního prostředí organismu – homeostázu. Za určitých podmínek je pro organismus 

lepší se těmto podnětům přizpůsobit.  

Perič a Dovalil (2010) uvádí, že při působení různých vnějších i vnitřních vlivů 

dochází ke změnám hodnot fyziologických ukazatelů (krevní tlak, tělesná teplota, 

osmotický tlak, PH krve, atd.). Organismus na tyto změny reaguje a snaží se je 

kompenzovat, vyrovnávat. Komplex těchto ukazatelů, které jsou v rovnovážném stavu, 

se nazývá homeostáza. Stupeň změny této rovnováhy vnitřního prostředí se nazývá 

stres. Při dlouhodobém a opakovaném působení podnětů (stresorů) přestává být pro 

organismus účelné na tyto podněty reagovat, a proto je pro něj účelnější se těmto 

podnětům přizpůsobit, neboli se adaptovat.  
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2.2.4.2 Únava 

 „Únavu lze z fyziologického pohledu charakterizovat komplexem dějů, při 

kterém nastává snížená odpověď různých tkání buď na podněty stejné intenzity, či 

nutností použití vyšší intenzity podnětu při získání odpovědi stejné. V oblasti zátěžové 

fyziologie se únava projeví poklesem fyzického výkonu. Obecně lze únavu rozdělit na 

fyzickou a psychickou, místní a celkovou, akutní a chronickou, fyziologickou a 

patologickou.“ (Havlíčková a kolektiv, 2003) 

Dovalil a kolektiv (2009) uvádí, že únava se projevuje celkovým snížením 

výkonnosti organismu. Můžeme jí posoudit dle změn celkové reakce organismu a 

rychlosti zotavných procesů, které směřují k obnově homeostázi. Je možné také použít 

objektivních ukazatelů, které získáme pomocí laboratorních testů. Jsou to ukazatele na 

úrovni biochemických procesů (zvýšená hladina močoviny nebo kreatinkinázy v krvi, 

snížený poměr testosteron/kortizol nebo glutamin/glutamát, zvýšený hydroxyprolin 

v moči, atd.). 

Dovalil a kolektiv (2009) obecně za hlavní zdroje únavy považují: 

- snížení energetických rezerv organismu; 

- nadbytek některých produktů látkové výměny (např. laktátu); 

- narušení vnitřního prostředí organismu (např. narušení iontové 

rovnováhy); 

- změny regulačních a koordinačních funkcí (např. poruchy nervosvalového 

přenosu). 

2.2.4.3 Centrální nervový systém  

Centrální nervový systém velice dobře popisuje a jeho funkčnost objasňuje ve své 

publikaci Dovalil a kolektiv (2009):  „S pohybovou činností úzce souvisí funkce 

jednotlivých částí centrálního nervového systému, který je nejvyšším integračním a 

koordinačním centrem organismu. Patří k němu prodloužená mícha, v níž je centrum 

krevního oběhu a dýchání a v níž probíhají vzestupné a sestupné dráhy, dále mozeček 

jako centrum hybnosti zabezpečující zejména koordinaci pohybu, rovnováhu a svalový 
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tonus. Střední mozek a jeho jádra fungují v rámci extrapyramidových drah, tím se 

podílejí na koordinaci pohybu a svalovém tonu. Rovněž mezimozek svojí talamickou 

částí je funkčně propojen se senzitivními drahami a částí hypotalamickou se podílí na 

řízení vegetativního nervstva (sympatikus a parasympatikus), hormonální činnosti, 

termoregulaci, metabolických funkcí a funkci některých analyzátorů (zrak a sluch). 

Bazální ganglia jsou funkčně propojena rovněž s extrapyramidovými drahami a podílejí 

se tak zejména na koordinaci pohybu a svalového tonu. Při jejich postižení se snižuje 

hybnost a zvyšuje svalový tonus, nebo se naopak zvyšuje hybnost a snižuje svalový 

tonus. Mají rovněž význam pro posturální svaly, tvořící „oporu“ při osvojování 

techniky. 

Účast některých částí nervové soustavy na řízení motoriky (obr. 4) a s tím 

spojených dalších funkcí je velmi specifická.  

Podněty aktivující spouštění motoriky zajišťuje složitý systém senzomotoriky. 

Senzorické podněty aktivují především limbický systém, který řídí emotivní a 

instinktivní chování jedince. Výrazně aktivuje nespecifickým způsobem činnost 

mozkové kůry (myšlení, paměť) a současně činnost vegetativních orgánů 

(metabolismus, endokrinní systém). Na tento vstup navazuje činnost tzv. 

podprogramové motoriky, která aktualizuje dřívější zkušenosti jedince, jejich 

porovnávání s aktuální situací, vyhodnocování, které vyúsťují v plánování budoucí 

činnosti. Tato fáze pak pokračuje procesy v kůře mozkové, v nichž nejvýznamnější roli 

sehrávají asociační oblasti (myšlení, paměť). 

Na vlastním řízení motoriky se pak podílí mozeček a bazální ganglia. Ty jsou 

spojovacími články mezi motivačními, emočními a paměťovými centry mozkové kůry a 

motorickými korovými centry. V podstatě zajišťují organizaci motoriky, a to jak 

programování ustálených a pomalých pohybů (bazální ganglia), tak zejména složitých, 

koordinačně náročných a rychlých pohybů (mozeček). Odtud se vzorce nervových 

impulsů přenášejí po příslušných drahách (extrapyramidové a pyramidové) ke 

svalovému systému, v němž se na úrovni motorických plotének uplatňuje alfa-systém a 

gama-klička jako poslední článek určující příslušné kvantitativní a kvalitativní 

parametry výsledného pohybu.“ 
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Obr. 4: Schéma řízení motoriky člověka (Dovalil a kolektiv, 2009) 

 

„V případě nácviku pohybové činnosti čili v procesu motorického učení probíhají 

na základě podráždění a útlumu změny v centrální nervové soustavě vytvářením nových 

spojení mezi neurony v kůře. Jde o vytvoření složitých pohybových programů, které po 

„oslovení“ probíhají po vytvořených drahách, reflexních obloucích, daleko rychleji, než 

je uskutečníme volní činností. Tato automatizace vede ke zvýšení přesnosti a rychlosti 

pohybů a z hlediska energetické náročnosti k jejich ekonomizaci (vyřazení souhybů). 

V tomto případě se zřejmě uplatňuje hlavně Pavlova teorie podmíněných reflexů.“ 

(Havlíčková a kolektiv, 2003)  
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2.3 Motorické testy  

„Motorický test můžeme definovat jako souhrn pravidel pro přiřazování čísel 

(číslic) alternativám splnění pohybového úkolu, tj. pohybovým výkonům nebo řešením 

(standardnost podmínek se předpokládá.) Přiřazená čísla nazýváme testové výsledky 

(skóre). Testování je tedy proces přiřazování testových výsledků. Testování je složitější 

než fyzikální měření délek a hmotností. Vznikají při něm značně velké chyby a 

nemůžeme ho mnohokrát opakovat. Při interpretaci výsledků je z tohoto důvodu 

nezbytné použít statistické metody.“ (Měkota a Blahuš, 1983) 

„Motorickým testem rozumíme standardizovaný postup (zkoušku), jehož obsahem 

je pohybová činnost a výsledkem je číselné vyjádření průběhu, či výsledku této 

činnosti.“ (Čelikovský a kolektiv, 1979)  

2.3.1 Struktura motorických testů 

Dle Měkoty a Blahuše (1983) je možné motorické testy klasifikovat dle různých 

hledisek. Rozdělení motorických testů je znázorněno na obr. 5.  

 

Obr. 5: Rozdělení motorických testů (Měkota a Blahuš, 1983) 
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Měkota a Blahuš (1983) publikují, že nejčastěji jsou používány testy maximální 

výkonnosti. Testované osoby se snaží v daném testu podat maximální výkon, ať už se 

jedná o dosažení maxima (zvednout břemeno o co největší hmotnosti) nebo minima 

(splnit úkol v nejkratším čase). Méně rozšířeny jsou testy zaměřené na typický 

pohybový projev (např. pohybové laterality). Testy motorických schopností (např. 

rychlostních, vytrvalostních) a testy motorických dovedností (např. gymnastických) 

jsou nejen pro tělovýchovnou praxi nejdůležitější. 

Z hlediska místa, kde se testy provádějí, je Měkota a Blahuš (1983) rozdělují na 

testy laboratorní a terénní. Laboratoř umožňuje dokonalou standardizaci vyšetřovacích 

podmínek a možnost použití citlivých měřících přístrojů. Terénní testy se provádějí 

v přirozeném prostředí (tělocvična, hala, bazén, atd.).  

Existují plně standardizované testy, jejichž předností je přesně formulovaný účel a 

efektivní výběr jednotlivých položek, které již byly odzkoušeny a statisticky 

zhodnoceny. Protikladem jsou testy vlastní konstrukce, které jsou jen částečně 

standardizované. Jinak si je uživatel tvoří sám podle uznávaných pravidel, jak uvádí 

Měkota a Blahuš (1983). 

2.3.2 Základní vlastnosti motorických testů 

„Sestavování testů s vhodnými vlastnostmi je hlavním cílem teorie testování. Pro 

vyjádření těchto vlastností používáme vhodně zvolené číselné charakteristiky.“ (Měkota 

a Blahuš, 1983) 

Mezi základní vlastnosti testů patří validita, spolehlivost (reliabilita) a objektivita.  

Blahuš (1976) navíc k těmto třem vlastnostem testu přidal tyto vlastnosti: 

obtížnost, délka trvání (čas), rychlost, dimenzionalita, homogenita (komplexnost), 

specifičnost a generalizabilita. 

2.3.2.1 Validita 

„Validita odkazuje na přiměřenost, smysluplnost a užitečnost specifických závěrů, 

jež se provádějí na základě výsledku měření. Starší definice validity požadovala, aby 

procedura měření skutečně měřila to, co předpokládáme, že měří. V současnosti se 
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vychází z požadavku, že uživatel má z výsledků měření odvodit správná rozhodnutí.“ 

(Hendl, 2006) 

 

„Pro vysvětlení validity je důležité znát pojem kritérium, k němuž test 

vztahujeme. Kritérium vyjadřuje přesně vymezený účel testování a přijaté měřítko toho, 

co se má měřit (testovat).“ (Měkota a Blahuš, 1983)  

2.3.2.2 Reliabilita 

Reliabilita je spolehlivost a Měkota a Blahuš (1983) ji charakterizují takto: „V 

nejobecnějším smyslu vypovídá o „přesnosti“ testu, vyjadřuje velikost chyb testování 

(měření). Vysoká spolehlivost se projevuje např. tím, že při opakovaném testování 

stejných osob za stejných podmínek, obdržíme velmi podobné výsledky.“ 

 

Hendl (2006) uvádí, že spolehlivost (reliabilita) měření znamená určitý stupeň 

shody výsledků měření jedince nebo jednoho objektu, které bylo provedeno za stejných 

podmínek. 

2.3.2.3 Objektivita 

„Objektivita je určena shodou testovaných výsledků, získaných různými 

experimentátory současně a bývá často považována za jeden z aspektů spolehlivosti.“ 

(Blahuš,1976) 

 

Hendl (2006) uvádí: „Objektivita měření znamená stupeň toho, jak jsou výsledky 

nezávislé na výzkumníkovi nebo měřeném jedinci ve smyslu subjektivního úmyslného 

nebo neúmyslného zkreslení.“ 

2.4 Balistické vesty 

Balistická vesta je ochranný oblek, který má chránit život a zdraví uživatele před 

střelnými zbraněmi. V dnešní době existuje spousta druhů balistických vest a je pouze 

na spotřebiteli, pro jakou se rozhodne. Vesty se mohou lišit použitým materiálem, 
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střihem, vlastnostmi, hmotností a samozřejmě i cenou. Můžeme si vybrat také velké 

množství doplňků k těmto vestám, jako jsou chrániče krku, ramen, genitálií, vložky 

proti noži nebo panely pro zvýšení balistické odolnosti. Existuje také řada firem, které 

se jejich výrobou zabývají.  

„U policie jsou ochranné balistické vesty jedním z nejzákladnějších 

bezpečnostních prostředků. Jsou poslední jistotou před zmrzačením či smrtelným 

zraněním. Ve vestě může ještě policista dál žít navzdory smůle či své velké chybě. 

Ochranná vesta totiž pomáhá prominout menší schopnosti nebo menší soustředěnost 

uživatele, chybnou koordinaci a taktiku zákroku, pomalou reakci k použití zbraně nebo 

trestuhodné nevyužití blízkého krytu.“ (Policista, 6/2006, autor KM) 

Je vhodné zmínit to, co uvádí M. Helebrant (Zbraně a střelivo, 11/1993): 

„Neexistuje absolutně neprůstřelná vesta. Každou lze prostřelit, je to jen otázka ráže, 

hmotnosti a konstrukce střely, její rychlosti a úhlu dopadu.“ 

2.4.1 Historie balistických vest 

Potřeba chránit lidské tělo je stará jako lidstvo samo. Jakmile se začaly objevovat 

zbraně, začali lidé s prvními pokusy vyrobit něco, co by je před nimi chránilo. 

(Policista, 6/2006, autor KM) 

 Určité druhy kompozitních pancířů se používaly už v době 500 před n.l. Tehdy se 

k výrobě používaly materiály jako je bronz, železo, kůže, a již v této době výrobci 

věděli, že pokud tyto materiály vhodně zkombinují, dosáhnou u zbroje lepších 

vlastností. Některé základní principy vrstvení zbroje pocházejí už z té doby. Pokud 

bychom srovnali starověkou šupinovou zbroj a dnešní moderní pancíř Dragon Skin, 

můžeme vidět podobnost v principu jejich konstrukce, ačkoliv materiál je jiný. I 

kroužková zbroj, která se používala ve středověku, je podobná součásti dnešních 

policejních vest, která jim dodává odolnost proti probodnutí. (Střelecká revue, ročník 

44, 6/2012, autor D. Karásek) 

S častějším zaváděním palných zbraní, které snadno překonávaly dosavadní 

„brnění“, tradiční ochrana jednotlivce ztrácela význam, a jelikož pouze zbytečně 

zatěžovala, v osmnáctém století téměř vymizela. (Policista, 6/2006, autor KM) 



33 

 

Skutečná balistická ochrana vznikla teprve za první světové války. Jednalo se o 

ochranné vesty letců, kteří byli prakticky nechráněni v důsledku tehdejší konstrukce 

letadel. Tyto vesty byly vyrobeny z bavlněné látky, do kterých byly vkládány kovové 

destičky. Byly bohužel velmi těžké a neohrabané, proto se od nich brzy upustilo. 

(Střelecká revue, ročník 44, 6/2012, autor D. Karásek) 

M. Helebrant (Zbraně a střelivo, 11/1993) uvádí, že prvním předznamenáním 

moderních neprůstřelných vest a jejich masového používání byly speciální 

protistřepinové vesty (tzv. „flak jack“), které používaly osádky amerických bombardérů 

od roku 1943. Také tyto vesty měly podobnou konstrukci. Konstrukční materiál byl 

nylon, do kterého byly vkládány kovové destičky. Vzhledem k hmotnosti vesty, se 

doporučovalo oblékat ji až před dosažením cílové nebo silně bráněné oblasti. I 

vzhledem k těmto parametrům se v této době osvědčily. Postupně se dařilo zlepšovat 

vlastnosti nylonových vláken a železné destičky byly nahrazeny destičkami z oceli nebo 

lehkých slitin. 

Dále M. Helebrant (Zbraně a střelivo, 11/1993) uvádí: „Radikální průlom 

v konstrukci neprůstřelných vest se jmenoval Kevlar. Toto aramidové vlákno s vysokou 

pevností a nízkou průtažností představila firma DuPont na začátku sedmdesátých let a 

výrobci velmi záhy zjistili, že to je ten pravý materiál pro jejich neprůstřelné vesty.“ 

Další významný pokrok nastal v roce 1985, kdy firma Allied Signals představila 

materiál Spectra, polyetylénové vlákno s ultravysokou molekulární hmotností, které je 

pevnější než ocel a při tom plave na vodě.“ 

2.4.2 Konstrukce balistických vest 

Tímto tématem se ve své bakalářské práci zabýval D. Krupica (Univerzita Tomáše 

Bati ve Zlíně, Bakalářská práce 2009) a  uvádí, že balistická vesta, tak jak ji využíváme 

v průmyslu komerční bezpečnosti, je prvkem a prostředkem osobní ochrany. Při 

podrobnějším zkoumání však zjistíme, že se jedná o systém několika prvků rozdílné 

funkce. Prvek, který můžeme bezprostředně pozorovat je balistický nosič, který slouží k 

nesení balistického materiálu a k jeho ochraně před okolními vlivy. Druhým prvkem je 

samotný balistický materiál a třetím pak volitelná antišoková (antitrauma) vložka. 
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2.4.2.1 Balistický nosič 

„Aby mohla být balistická ochrana nositelná, jsou balistické panely, vložky 

z balistického materiálu a někdy také antitrauma vložky vsazeny do speciálního nosiče. 

Nosič je tedy ve výsledku jediným viditelným prvkem systému balistické vesty. 

Nejzákladnější nosič tvoří kapsy k nošení balistických panelů a popruhy k upevnění 

nosiče na uživatele. Existují dva hlavní typy nosičů, vojenské nebo taktické nosiče, 

které jsou nošeny přes oděv a skryté, používané především policejními složkami, které 

jsou nošeny pod oděvem.“ (D. Krupica, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Bakalářská 

práce 2009) 

 

S tímto rozdělením nosičů se také ve svém článku ztotožňuje M. Helebrant 

(Zbraně a střelivo, 11/1993). 

2.4.2.2 Balistický materiál 

„Stěžejní část neprůstřelné vesty určující její vlastnosti, především pak třídu 

balistické odolnosti, je samotný balistický materiál. Jak již bylo zmíněno, kromě 

tkaného Kevlaru existuje několik dalších vláken se svou vlastní specifikou úpravou a 

vlastnostmi. Jedná se především o balistické materiály Dyneema, GoldFlex, Spectra, 

Twaron, Zylon, atd.“ (D. Krupica, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Bakalářská práce 

2009) 

2.4.2.3 Antišoková vložka 

K tomuto tématu jsem opět citoval D. Krupicu (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 

Bakalářská práce 2009): 

„Poslední, avšak neméně důležitý prvek, mezi uživatelem a projektilem je 

antišoková vložka. Projektil, pohybující se vysokou rychlostí, ačkoliv je zcela zastaven 

balistickým materiálem, předá velkou část své energie nositeli. Kinetická energie 

projektilu je přeměněna na mechanickou práci, která se projeví deformací zasažené 

oblasti. Vzhledem k faktu, že 70% lidského těla se skládá z vody, která je z fyzikálního 

hlediska považována za nestlačitelnou, může se tlaková vlna šířit organismem velmi 

vysokou rychlostí.  



35 

 

Hydrostatický šok může způsobit rozsáhlá vnitřní zranění, jakými jsou protržení 

orgánů neslučitelná se životem, aniž by došlo k proniknutí projektilu zbrojí. Tomuto 

scénáři mají předejít právě antišokové vložky, které pomáhají rozložit energii na větší 

plochu a snížit tak lokální zatížení organismu. Antišokové vložky se vyrábějí především 

ve dvou provedeních, buďto jako samostatně zapouzdřené pláty, které se vkládají přímo 

do nosiče a to vždy blíže k tělu, anebo jako trikot nošený přímo na těle a těsně na něj 

doléhající. 

Pro výrobu vložek se používají buďto přímo balistické materiály jako aramidy či 

fólie z netříštivého polykarbonátu, nebo z materiálů, které balistické vlastnosti nemají a 

pouze redukují průhyb, jakým je například polyuretan.“ 

2.4.3 Princip fungování balistických vest 

„Základem principu funkce neprůstřelných vest je vysoká pevnost použitých 

vláken v tahu a také jejich minimální průtažnost. Projektil vypálený z palné zbraně je 

kvůli přesnosti stabilizován rotací dle podélné osy a po nárazu na překážku se 

deformuje tak, že se zvětšuje jeho čelní plocha. Projektil se stále více zachytává do 

vláken a snaží se je při postupu natáhnout, čímž se vyčerpává jeho kinetická energie, 

dokud není zcela zastaven.“ (D. Krupica, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Bakalářská 

práce 2009) 

K tomuto Mgr. Pavel Černý (Střelecká revue. 2008, roč. 40) ve svém článku 

uvádí: „Výsledkem tedy je průhyb vláken, deformace projektilu a náraz absorbovaný 

elasticitou lidského těla (nebo antitrauma vložkou).“ 

Pro zvýšení balistické ochrany, zejména vůči puškové munici, se vesty doplňují 

přídavnými panely z tvrdých materiálů - ocel, titan nebo keramika. Hlavní výhodou 

použití plátů je rozložení kinetické energie projektilu na větší plochu. Projektil se 

deformuje, čímž se sníží jeho rychlost ještě před vstupem do balistického materiálu. 
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Obr. 6: Deformace projektilu při zásahu překážky 

 

 

„Často se lze setkat s mylným názorem, že neprůstřelná vesta chrání současně 

proti bodnutí nožem nebo jinými ostrými předměty. Není to pravda. Dokonce i vesty 

s úrovní odolnosti III podle NIJ lze například prostřelit kuší nebo kladkovým lukem. 

Ostré předměty totiž vlákna netrhají, ale řežou nebo odsouvají stranou. Pokud 

požadujeme ochranu proti takovému ohrožení, je nutné objednat speciální vestu, která je 

pro tento účel konstruována.“ (M. Helebrant, Zbraně a střelivo, 11/1993) 

2.4.4 Stupně balistické odolnosti 

Existují různé stupně balistické odolnosti, ale také různé normy, které tyto stupně 

klasifikují. Mezi tři nejznámější patří: americká norma NIJ STD 0101.04, německá 

norma AK II a norma pro ČR ČSN 39 5360. V podkapitolách cituji všechny tyto tři 

normy dle našeho předního výrobce balistických vest, firmy PETRIS s.r.o Solnice. 

2.4.4.1 Americká norma 

Tento standard je mezinárodně uznávanou normou pro testování a zatřídění 

ochranných balistických vest. Je charakterizován šesti úrovněmi odolnosti, čtyřmi pro 

měkké vesty (třídy I, II-A, II a III-A) a dvěma pro vesty s přídavnými tvrdými panely 

(třídy III a IV).  
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2.4.4.2 Německá norma AK II 

Německý standard je charakterizován technickými podmínkami AK II. z prosince 

roku 1994, které člení výrobky do čtyř úrovní odolnosti (třídy I, II, III a IV). 

2.4.4.3 Norma pro ČR ČSN 39 5360 

Jedná se nejen o časově nejmladší normu, která třídí a testuje balistické ochranné 

pomůcky, ale i nejtvrdší mezinárodní normu z hlediska splnitelnosti požadovaných 

parametrů. Obsahuje třídy 1, 2, 2 CZ, 3, 3 CZ, 4, 4 CZ, 5, 5 CZ, 6, 6 CZ, 7 a 7 CZ. 

 

Všechny tři testované vesty od firem Petris, Global Armour a Eagle obsahují 

přídavné balistické panely, které zvyšují jejich odolnost na nejvyšší stupeň ochrany. Dle 

americké a německé normy mají třídu odolnosti IV a dle české normy mají třídu 

odolnosti 7 CZ.  
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3 Cíle, hypotézy a úkoly 

3.1 Cíle 

Cílem této práce je porovnání různých typů ochranných balistických vest se 

stejným stupněm balistické ochrany v rámci jejich vlivu na koordinační schopnosti 

probandů a následné porovnání a vyhodnocení výsledků.  

 

3.2 Úkoly 

1. Porovnání naměřených hodnot mezi  jednotlivými typy ochranných 

balistických vest. 

2. Porovnání vztahu mezi naměřenými hodnotami v motorickém testu a 

hodnotami získanými dotazováním ohledně komfortnosti ochranných 

balistických vest při měření. 

 

3.3 Hypotézy 

„Předpokládám, že vzhledem ke stejnému stupni balistické ochrany a relativně 

stejné hmotnosti různých typů ochranných balistických vest nebude rozdíl v jejich vlivu 

na koordinační schopnosti probandů významný.“  
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4 Metodika práce 

4.1 Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor tvořilo 10 příslušníků složky Policie ČR, kteří byli členy 

zásahové jednotky. Průměrný věk probandů byl 34 let ± 4,6 let. Vzhledem k jejich 

služebnímu zařazení měli výbornou fyzickou kondici, vysokou psychickou odolnost a 

zkušenosti s používáním ochranných balistických prostředků. Plnění jejich služebních 

povinností vyžadovalo vysoký stupeň přizpůsobivosti měnícím se podmínkám. 

Průměrná výška probandů ve skupině byla 177,4 cm ± 3,2 cm a jejich průměrná 

hmotnost byla 79,6 kg ± 5 kg. V době měření neměli probandi žádné zdravotní 

problémy, byli odpočatí a nikdy tento druh motorického testu neprováděli. 

4.2 Použité metody 

V bakalářské práci jsem využil metod měření a následně dotazování.  

Měření bylo provedeno pomocí standardizovaného motorického testu „běh 

s kotoulem“, který je svým obsahem nejbližší reálným podmínkám využití ochranných 

balistických vest. Obsahem tohoto motorického testu byla trať, jejíž délka byla 

vymezena dvěma rovnoběžnými čarami vzdálenými 15 metrů. Pět metrů od startovní 

čáry byl umístěn praporek a na zadní čáře, která byla zmiňovaných 15 metrů vzdálena 

od startovní, byl umístěn druhý praporek. Mezi oběma praporky byla uprostřed 

umístěna žíněnka. Úkolem toho testu bylo, aby testovaná osoba zaujala pozici vysokého 

startu před startovní čarou. Na povel řídící osoby běžela k prvnímu praporku, oběhla jej 

bez doteku, běžela k žíněnce, na níž provedla kotoul. Potom běžela k druhému 

praporku, oběhla jej, jednou rukou se dotkla čáry a běžela po čtyřech k žíněnce, na níž 

opět provedla kotoul. Po kotoulu vstala a běžela (už ne po čtyřech) k prvnímu praporku, 

který opět oběhla bez doteku a dobíhala do cíle. Řídící osoba zaznamenávala čas, 

potřebný k provedení zkoušky. Test prováděli probandi maximální možnou rychlostí 

s dodržením všech stanovených pravidel. 
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Po ukončení motorického testu bylo využito metod dotazování, kdy probandi 

odpovídali na subjektivní pocity ohledně komfortnosti ochranných balistických vest 

použitých při motorickém testu.  

Výsledky obou metod byly porovnávány a byl zjišťován vztah mezi jejich 

hodnotami - zda se rychlost provedení motorického testu s danou vestou objektivně 

odrazila v hodnocení komfortnosti této vesty probandy. 

4.3 Sběr dat 

Pro získání potřebných dat jsem použil tři typy ochranných balistických vest se 

stejným stupněm balistické ochrany, které používají speciální útvary Policie ČR. 

Jednalo se o vesty od firem Petris, Global Armour a Eagle. Testování jsem provedl 

v tělocvičně, jejíž součástí byly také pomůcky potřebné k motorickému testu (žíněnka, 

kužely na obíhání, stopky a pásmo na vymezení trati). Probandi byli oblečeni ve 

sportovním oděvu a měli sportovní obuv určenou do sportovní haly. Seznámil jsem je s 

obsahem a pravidly motorického testu, a celý test jsem jim názorně předvedl. Každý 

proband si motorický test vyzkoušel bez ochranné balistické vesty. Nejprve všichni 

probandi provedli motorický test s balistickou vestou od firmy Global Armour. Poté 

měli 15 minut přestávku, aby se zotavil organismus před dalším testem, který prováděli 

s balistickou vestou od firmy Petris. Následovala opět přestávka a poslední test 

s balistickou vestou od firmy Eagle. Pořadí vest bylo vybráno náhodně. Probandi byli 

testováni u všech tří vest ve stejném pořadí. 

Vzhledem k tomu, že probandi prováděli motorický test maximální možnou 

rychlostí a test netrval déle než 15 s, jednalo se o činnost, která byla energeticky 

zabezpečována anaerobně – alaktátovým systémem (ATP-CP). Dle Periče a Dovalila 

(2010) nastane u takového druhu činnosti obnova 100% CP (kreatinfosfát) kolem 5. -7. 

minuty odpočinku. Z tohoto důvodu je 15-ti minutová přestávka mezi jednotlivými 

motorickými testy dostatečná pro obnovení energetických zdrojů. 

Po absolvování motorického testu se všemi typy balistických vest, jsem se 

probandů dotazoval na jejich subjektivní pocit ohledně komfortnosti všech tří 

testovaných vest. Měli je zhodnotit z komplexního hlediska a na základě toho seřadit do 

pořadí, kdy nejlepší vesta je na prvním místě a nejhorší na třetím. V tomto komplexu 
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měli zvážit různá kritéria: omezení při běhu, komfort dýchání, omezení hybnosti 

horních končetin, trupu a hlavy, narušení rovnováhy. 

4.4 Analýza dat 

Všechna naměřená data, která jsem získal experimentálním měřením, bylo nutné 

dále statisticky zpracovat. K tomu, abych mohl naměřená data porovnat pomocí t-testu, 

jsem nejprve potřeboval vypočítat aritmetický průměr a směrodatnou odchylku, popř. 

rozptyl. Poté jsem převedená data porovnával pomocí t-testu. V závěru jsem zhodnotil 

vztah mezi zpracovanými výsledky a osobním hodnocením vest probandy. Hodnocení 

se vztahovalo k celkové komfortnosti vest při motorickém testu, které jsem získal 

formou dotazování ihned po motorickém testu. Setřídění a zpracování dat jsem provedl 

pomocí programu Microsoft Excel.  

4.4.1 Aritmetický průměr 

„Aritmetický průměr je definován jako součet všech naměřených údajů vydělený 

jejich počtem. Označujeme ho pomocí symbolu . Výpočet má tedy podobu:    

      , 

kde n znamená počet probandů, kteří test absolvovali a znak ∑ symbolizuje součet 

hodnot xi pro všechny možné hodnoty indexu i.“ (Hendl, 2006)  

 

S každou ochrannou balistickou vestou provedlo motorický test deset probandů. 

Pomocí výše uvedeného vzorce jsem vypočítal průměrný čas motorického testu pro 

konkrétní vestu. Z tohoto výsledku (aritmetického průměru) jsem již mohl vypočítat 

směrodatnou odchylku, popř. rozptyl. 
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4.4.2 Rozptyl a směrodatná odchylka  

Jak uvádí Hendl (2006), obě tyto charakteristiky spolu úzce souvisí, protože měří 

rozptýlenost dat kolem aritmetického průměru dat. 

„Rozptyl (s
2
)

 
je definován jako průměrná kvadratická odchylka měření od 

aritmetického průměru, přičemž při průměrování této odchylky dělíme číslem (n - 1).“ 

(Hendl, 2006) 

      , 

kde znak ∑ symbolizuje součet hodnot, xi naměřené hodnoty (1 až 10),  průměr 

naměřených hodnot a n počet měření v testu (odpovídá počtu probandů).  

 

„Směrodatná odchylka (s) je odmocnina z rozptylu a vrací míru rozptýlenosti do 

měřítka původních dat.“ (Hendl, 2006) 

, 

kde znak ∑ symbolizuje součet hodnot, xi naměřené hodnoty (1 až 10),  průměr 

naměřených hodnot a n počet měření v testu (odpovídá počtu probandů).  

 

4.4.3 t-test 

K porovnání průměru výsledků mezi jednotlivými typy vest jsem použil t-test. 

„Studentův t-test je nejčastěji používaným parametrickým testem - používá se pro 

testování rozdílu 2 středních hodnot . Podle statistické významnosti testovaného 
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rozdílu středních hodnot usuzujeme na účinnost aplikovaného pokusného zásahu ve 

sledovaném experimentu.“ (Bedáňová, 2005) 

T-test je buď jednovýběrový, který slouží k porovnání základního a výběrového 

souboru nebo dvojvýběrový, který porovnává dva výběrové soubory. Pro tuto práci bylo 

vhodné použít právě dvojvýběrový t-test. 

4.4.3.1 Dvojvýběrový t-test 

„Používá se pro hodnocení experimentů, kde neznáme střední hodnotu základního 

souboru, a porovnáváme pouze 2 soubory výběrových dat. Tato data mohou být 

představována buď dvěma měřeními provedenými opakovaně u jedné skupiny jedinců 

(typicky měření před aplikací pokusného zásahu a po aplikaci – tzv. „párový pokus“ 

neboli „závislé výběry“) nebo dvěma nezávislými skupinami měření („nepárový pokus“ 

neboli „nezávislé výběry“).“ (Bedáňová, 2005) 

V této práci jsem pro hodnocení experimentu použil párový pokus, nebo-li párový 

t-test. 

„Párový t-test porovnává data, která tvoří „spárované variační řady“, tzn., že 

pocházejí ze subjektů, které byly podrobeny dvěma měřením. Provádíme tedy 2 měření 

u jednoho výběrového souboru:  

1. měření před aplikací pokusného zásahu,  

2. po aplikaci pokusného zásahu.  

Takto získané hodnoty tvoří páry a reprezentují při testování jak kontrolní, tak i 

pokusnou skupinu porovnávaných dat.“  (Bedáňová, 2005) 

„V testu vycházíme z rozdílů naměřených párových hodnot u srovnávaných 

variačních řad. Testujeme hypotézu, že střední hodnota měření před pokusem a po 

pokusu se rovnají (neboli: rozdíl středních hodnot párových měření je nulový).“ 

(Bedáňová, 2005) 

http://cit.vfu.cz/stat/FVL/Teorie/Predn1/strednih.htm#strednih
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V této práci tvořilo výběrový soubor (subjekt) 10 probandů. Byly provedeny tři 

měření (motorické testy), každé s jiným typem ochranné balistické vesty. Vzhledem 

k těmto skutečnostem jsem provedl tři párové t-testy. První párový t-test porovnává data 

mezi vestami Global Armour a Petris, druhý párový t-test porovnává data mezi vestami 

Petris a Eagle a třetí párový t-test porovnává data mezi vestami Global Armour a Eagle. 

V předchozích kapitolách jsem uvedl, jak vypočítat aritmetický průměr ( ) a 

směrodatnou odchylku (s), popřípadě rozptyl (s
2
). Nyní můžu vypočítat testovací 

kritérium (statistiku) t pomocí vzorce:  

,  

kde n znamená počet měření v testu (odpovídá počtu probandů). 

 

Podle Bedáňové (2005) by byl pokusný zásah účinný, kdyby způsobil změnu 

střední hodnoty u měření provedeného po aplikaci pokusného zásahu ve srovnání se 

střední hodnotou zjištěnou před aplikací zásahu (p < 0,05 resp. p < 0,01), kde p < 0,05 

znamená statisticky významný rozdíl a p < 0,01 znamená vysoce významný statistický 

rozdíl. 

4.5 Testované ochranné balistické vesty 

Testované vesty obsahovaly přídavné balistické panely, které obecně poskytují 

v oblastech břicha a zad nejvyšší stupeň balistické ochrany. Hmotnost těchto panelů již 

byla zahrnuta v celkové hmotnosti vest. Všechny tyto vesty jsou určeny pro vrchní 

nošení na oděvu. Z hlediska tvaru má vesta od firmy Eagle v porovnání s dalšími dvěma 

testovanými vestami užší ramenní popruhy a je vybavena odhozovým systémem pro 

případ nouze (pád do vody, transport raněné osoby). Zapínání mají všechny tři vesty 

podobné, řešené pomocí suchých zipů. Zipy se přetahují ze zadní části vesty přes její 

boky na přední část vesty, kde se přilepují, nebo naopak. 

http://cit.vfu.cz/stat/FVL/Teorie/Predn3/hypotezy.htm#testkrit
http://cit.vfu.cz/stat/FVL/Teorie/Predn3/hypotezy.htm#testkrit
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4.5.1 Petris 

Testovaný model ochranné balistické vesty P2017 od firmy Petris má stupeň 

balistické ochrany 7CZ dle normy pro ČR ČSN 39 5360. Její celková hmotnost je 12 

kg.  

 

Obr. 7: Ochranná balistická vesta Petris P2017 
 

4.5.2 Global Armour 

Testovaný model ochranné balistické vesty od firmy Global Armour má stupeň 

balistické ochrany 7CZ dle normy pro ČR ČSN 39 5360. Její celková hmotnost je 11,8 

kg.  

 

Obr. 8: Ochranná balistická vesta Global Armour 
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4.5.3 Eagle 

Testovaný model ochranné balistické vesty od firmy Eagle má stupeň balistické 

ochrany IV dle Americké normy. Její celková hmotnost je 12,1 kg. 

 

 

Obr. 9: Ochranná balistická vesta Eagle 
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5 Výsledky 

Ve výsledcích nejprve uvádím, jakých hodnot dosáhli probandi v jednotlivých 

motorických testech s konkrétními balistickými vestami. Rozdíly mezi naměřenými 

hodnotami probandů v každém z motorických testů jsou pouze informativní a 

vypovídají spíše o fyzické zdatnosti jednotlivých probandů. Následně jsem provedl 

porovnání výsledků mezi jednotlivými typy balistických vest, což bylo cílem této práce. 

5.1 Výsledky měření s vestou Global Armour 

Čas probandů v prvním motorickém testu s balistickou vestou Global Armour se 

pohyboval v rozmezí hodnot 11,93 s až 14,34 s. Průměrný čas byl 12,5 s ± 0,71 s. 

Směrodatná odchylka (s) odpovídá hodnotě 0,713542804, rozptyl (s
2
) hodnotě 

0,509143333. 

Po absolvování motorického testu hodnotilo 9 probandů tuto vestu ohledně 

komfortnosti číslem tři, což znamená nejhorší. Pouze jeden proband (č. 7) ji hodnotil 

číslem dva, což vyjadřuje průměr. Důvodem tohoto negativního hodnocení bylo 

nedostatečné přilnutí všech částí vesty na tělo a z toho vyplývající pohyb vesty po těle 

při provádění motorického testu. 
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Graf 1: Výsledky motorického testu s vestou Global Armour 
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5.2 Výsledky měření s vestou Petris 

Čas probandů ve druhém motorickém testu s balistickou vestou Petris se 

pohyboval v rozmezí hodnot 11,6 s až 12,86 s. Průměrný čas byl 11,88 s ± 0,4 s. 

Směrodatná odchylka (s) odpovídá hodnotě 0,403435249, rozptyl (s
2
) hodnotě 0,16276. 

Po absolvování druhého motorického testu hodnotilo tuto vestu ohledně 

komfortnosti sedm probandů (1,3,5,7,8,9,10) číslem jedna, což je nejlepší. Zbylí tři 

probandi (2,4,6) ji hodnotili číslem dva, což odpovídá průměru. Všichni se shodli na 

tom, že vesta jim pevně přiléhala k tělu a nijak výrazně je neomezovala v pohybu při 

provádění motorického testu. 
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Graf 2: Výsledky motorického testu s vestou Petris 

 

5.3 Výsledky měření s vestou Eagle 

Čas probandů ve třetím motorickém testu s balistickou vestou Eagle se pohyboval 

v rozmezí hodnot 11,16 s až 12,77 s. Průměrný čas byl 11,86 s ± 0,4 s. Směrodatná 

odchylka (s) odpovídá hodnotě 0,396120072, rozptyl (s
2
) hodnotě 0,156911111. 

Po absolvování třetího motorického testu hodnotili tuto vestu ohledně 

komfortnosti tři probandi (2,4,6) číslem jedna jako nejlepší. Šest probandů 
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(1,3,5,8,9,10) číslem dva jako průměrnou a jeden proband (č. 7) číslem tři jako nejhorší. 

Opět se všichni probandi, kromě probanda č. 7, shodli na tom, že jim vesta pevně 

přiléhala k tělu a nijak výrazně je neomezovala v pohybu při provádění motorického 

testu.  Výsledky hodnocení mezi touto vestou a vestou Petris byly hodně vyrovnané a 

probandi váhali, kterou z nich mají zvolit jako nejlepší. 
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Graf 3: Výsledky motorického testu s vestou Eagle 
 

5.4 Porovnání výsledků pomocí t-testu mezi vestou Global 

Armour a Petris 

Při porovnávání výsledků mezi vestami Global Armour a Petris pomocí t-testu 

jsem zjišťoval, jak velký je rozdíl mezi střední hodnotou výsledného měření s vestou 

Global Armour a střední hodnotou výsledného měření s vestou Petris.  

Výsledkem tohoto testu jsem zjistil, že hodnota α = 0,002055646. Hladinu 

významnosti jsem stanovil na 1%. Z toho vyplývá, že (p < 0,01) a tudíž je rozdíl mezi 

těmito vestami statisticky vysoce významný. Devět probandů dosáhlo s vestou Petris 

lepších výsledků než s vestou Global Armour. Pouze proband č. 5 měl horší čas s vestou 

Petris, a to pouze o 0,03 s. Průměrný čas motorického testu s vestou Petris byl o 0,62 s 

rychlejší než motorický test s vestou Global Armour. Tento výsledek potvrdilo také 
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 osobní hodnocení vest probandy, které bylo zacílené na komfortnost jednotlivých vest 

během motorického testu koordinačních schopností. Všech deset probandů hodnotilo 

vestu Petris lépe než vestu Global Armour. 
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Graf 4: Porovnání výsledků mezi vestami Global Armour a Petris 
 

5.5 Porovnání výsledků pomocí t-testu mezi vestou Petris a 

Eagle 

Při porovnávání výsledků mezi vestami Petris a Eagle pomocí t-testu jsem 

zjišťoval, jak velký je rozdíl mezi střední hodnotou výsledného měření s vestou Petris a 

střední hodnotou výsledného měření s vestou Eagle.  

Výsledkem tohoto testu jsem zjistil, že hodnota α = 0,848776368. Hladinu 

významnosti jsem stanovil na 1%. Z toho vyplývá, že (p > 0,05) a tudíž je rozdíl mezi 

těmito vestami statisticky nevýznamný. Šest probandů (1,3,4,7,8,9) dosáhlo s vestou 

Petris lepších výsledků než s vestou Eagle. Průměrný čas motorického testu s vestou 

Petris byl o 0,02 s pomalejší než motorický test s vestou Eagle. Sedm probandů 
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(1,3,5,7,8,9,10) hodnotilo vestu Petris lépe než vestu Eagle. Tři probandi (2,4,6) 

preferovali ohledně komfortnosti vestu Eagle před vestou Petris.  

 Výsledky těchto dvou motorických testů byly velmi vyrovnané. Hodnocení bylo 

u obou vest také pozitivní. Devět probandů hodnotilo obě vesty ohledně jejich 

komfortnosti buď jako nejlepší nebo průměrně. Pouze proband č. 7 hodnotil vestu Eagle 

známkou 3, což znamená nejhorší. Důvodem jeho negativního hodnocení byl posun 

vesty po těle při kotoulu. 
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Graf 5: Porovnání výsledků mezi vestami Petris a Eagle 
 

5.6 Porovnání výsledků pomocí t-testu mezi vestou Global 

Armour a Eagle 

Při porovnávání výsledků mezi vestami Global Armour a Eagle pomocí t-testu 

jsem zjišťoval, jak velký je rozdíl mezi střední hodnotou výsledného měření s vestou 

Global Armour a střední hodnotou výsledného měření s vestou Eagle.  
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Výsledkem tohoto testu jsem zjistil, že hodnota α = 0,001539977. Hladinu 

významnosti jsem stanovil na 1%. Z toho vyplývá, že (p < 0,01) a tudíž je rozdíl mezi 

těmito vestami statisticky vysoce významný. Všech deset probandů dosáhlo s vestou 

Eagle lepších výsledků než s vestou Global Armour. Průměrný čas motorického testu 

s vestou Eagle byl o 0,64 s rychlejší než motorický test s vestou Global Armour. Také 

při osobním hodnocení vest probandy vyšla lépe vesta Eagle. Devět probandů ji 

hodnotilo lépe než vestu Global Armour. Pouze proband č. 7 hodnotil lépe vestu Global 

Armour, protože se v ní cítil lépe a méně ho omezovala v pohybu při provádění 

motorického testu. 
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Graf 6: Porovnání výsledků mezi vestami Global Armour a Eagle 



53 

 

6 Diskuse 

Cílem této bakalářské práce bylo porovnat tři různé typy ochranných balistických 

vest se stejným stupněm balistické ochrany a zjistit, jak se bude lišit jejich vliv na 

koordinační schopnosti probandů při absolvování stejného motorického testu. Testu se 

zúčastnilo deset příslušníků Policie ČR, kteří jsou několik let členy zásahové jednotky a 

mají s ochrannými balistickými vestami své zkušenosti. Velmi často je používají, umí 

s nimi zacházet, pracovat a dokážou posoudit, která vesta jim z hlediska komfortu více 

vyhovuje. Tento výzkumný soubor je pro tuto bakalářskou práci vhodný. Domnívám se, 

že kdybych vesty testoval s probandy, kteří s nimi nemají žádné zkušenosti, mohlo by to 

negativně ovlivnit tento výzkum. Např. pokud by si vesty špatně upevnili na tělo, vesta 

by je buď nadměrně omezovala v dýchání, nebo by jim při provádění motorického testu 

cestovala po těle, což by se mohlo projevit jak ve výsledném času, tak v negativním 

hodnocení ohledně jejich komfortnosti.  

Součástí této práce byla hypotéza, ve které jsem předpokládal, že vzhledem ke 

stejnému stupni balistické ochrany a relativně stejné hmotnosti různých typů 

ochranných balistických vest nebude rozdíl v jejich vlivu na koordinační schopnosti 

probandů významný. Tato hypotéza se potvrdila pouze v jednom případě, a to při 

provedeném t-testu mezi vestou Petris a vestou Eagle. Mezi vestami Global Armour a 

Petris, a mezi vestami Global Armour a Eagle byl vysoce významný statistický rozdíl 

v jejich vlivu na koordinační schopnosti. U těchto dvou testů byla výše zmiňovaná 

hypotéza vyvrácena. Důvodem, který mohl tuto hypotézu vyvrátit, se zabývám 

v následujících odstavcích, kde jsem podrobněji analyzoval jednotlivé testy mezi 

vestami. 

Cílem tohoto testu bylo zjistit, zda bude statistický rozdíl mezi jednotlivými 

měřeními s různými vestami nulový (H0 : m1  = m2), významný (p<0,05) nebo vysoce 

významný (p<0,01).  

U prvního testu mezi vestami Global Armour a Petris jsem zvolil hladinu 

významnosti na 1%, čímž jsem dostal 99% jistotu správného rozhodnutí. Výsledkem 

tohoto testu jsem zjistil, že hodnota α = 0,002055646. To znamená, že je statisticky 
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vysoce významná (p<0,01). Nulovou hypotézu mohu zamítnout a konstatovat vysoce 

významný rozdíl mezi těmito dvěma vestami ohledně  jejich vlivu na koordinační 

schopnosti probandů. Jak jsem podrobněji uvedl ve výsledcích, devět z desíti probandů 

dosáhlo s vestou Petris při motorickém testu rychlejšího času než s vestou Global 

Armour. Všech deset probandů hodnotilo z hlediska komfortu lépe vestu Petris. Vesta 

Petris je o 200 g těžší než vesta Global Armour, a přes to vyšla z testu lépe. To mohl 

způsobit celkový tvar vesty, který umožňoval lepší přilnutí vesty k tělu a menší omezení 

v pohybu při provádění motorického testu.  

U druhého testu mezi vestami Petris a Eagle jsem zvolil hladinu významnosti 

rovněž na 1%. Jako výsledek tohoto testu mi vyšlo, že hodnota α = 0,848776368, tzn. 

(p>0,01). Výsledek tohoto párového t-testu představuje pravděpodobnost nulové 

hypotézy o shodě průměrů obou řad měření. Tzn., že mezi průměrem měření s vestou 

Petris a průměrem měření s vestou Eagle nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl. 

Tomuto výsledku odpovídá několik faktorů. Průměrný čas motorického testu se mezi 

těmito vestami liší pouze o 0,02 s. Šest probandů provedlo motorický test rychleji 

s vestou Petris a čtyři probandi s vestou Eagle. V hodnocení ohledně komfortnosti vyšla 

lépe vesta Petris . Sedm probandů ji hodnotilo známkou jedna, jako nejlepší. Tři 

probandi preferovali vestu Eagle. Nutno podotknout, že při dotazování probandi váhali, 

kterou by upřednostnili. V případě své nerozhodnosti bych pro výkon služby nejspíš 

volil vestu Eagle, protože nabízí odhozový systém, což zvyšuje bezpečnost uživatele. 

Pokud bych si jí měl kupovat osobně, otázkou by byl také rozdíl v ceně. Vzhledem 

k tomu, že vesta Eagle je mnohem variabilnější (odhoz, kombinace s taktickou vestou) 

než vesta Petris, je také minimálně dvojnásobně dražší. 

U třetího testu mezi vestami Global Armour a Eagle jsem zvolil hladinu 

významnosti opět na 1%. Výsledkem posledního testu jsem zjistil, že hodnota α = 

0,001539977, tzn. (p<0,01). Stejně tak jako u prvního t-testu mezi vestami Global 

Armour a Petris mohu nulovou hypotézu zamítnout a konstatovat vysoce významný 

rozdíl mezi těmito dvěma vestami ohledně  jejich vlivu na koordinační schopnosti 

probandů. Všech deset probandů dosáhlo s vestou Eagle lepších výsledků než s vestou 

Global Armour. Také při osobním hodnocení vest probandy vyšla lépe vesta Eagle, 

přičemž ji preferovalo devět probandů z deseti. Vesta Eagle je dokonce o 300 g těžší 

než vesta Global Armour, což opět jako v prvním měření vypovídá nejspíše o větším 

vlivu střihu a tvaru vesty na koordinační schopnosti probandů, popř. uživatelů vest.  
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Je otázkou, zda je tento rozdíl v hmotnosti vest, vzhledem k jejich celkové 

hmotnosti, při provádění takto krátkého motorického testu zanedbatelný nebo ne. Pokud 

by nebyl, znamenalo by to, že při stejné hmotnosti všech vest by byl rozdíl mezi 

vestami Global Armour a Petris, a vestami Global Armour a Eagle ještě markantnější. A 

potvrzovalo by to významnější rozdíl v konstrukci vesty na koordinační schopnosti. 

Rozdíl ve vlivu na koordinační schopnosti by tedy mohl být způsoben např. místem 

uložení přídavných balistických panelů, které by mohly ovlivnit těžiště probanda. Nebo 

také celkovým objemem vest a jejich prostorem vymezeným pro pohyb paží. Tyto 

odlišnosti jsou však na pouhý pohled zanedbatelné a jejich přesné měření a vztah 

k různým somatotypům probandů by byl velice obtížný. Navíc bylo cílem této práce 

pouze orientačně zjistit, zda je vůbec nějaký rozdíl mezi jednotlivými typy vest. 
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7 Závěr  

Z naměřených údajů, které vznikly absolvováním motorického testu příslušníky 

zásahové jednotky Policie ČR, následného zpracování těchto dat a jejich porovnáním 

pomocí t-testu jsem vyvodil následující závěry. 

V této práci jsem se zabýval vlivem ochranných balistických vest na koordinační 

schopnosti probandů. Předpokládal jsem, že vzhledem ke stejnému stupni balistické 

ochrany a relativně stejné hmotnosti různých typů ochranných balistických vest nebude 

v jejich vlivu na koordinační schopnosti probandů významný rozdíl. Při prvním 

porovnání mezi vestami Global Armour a Petris byla tato hypotéza vyvrácena. Projevil 

se statisticky vysoce významný rozdíl v jejich vlivu na koordinační schopnosti. Tento 

výsledek potvrdilo hodnocení vest probandy.  Podrobnější výsledky viz. kapitola 5.4. 

Při druhém porovnání mezi vestami Petris a Eagle se hypotéza potvrdila. Rozdíl ve 

vlivu na koordinační schopnosti probandů nebyl statisticky významný. Výsledky testů a 

hodnocení vest probandy byly velmi vyrovnané. Podrobnější výsledky viz. kapitola 5.5. 

Třetí porovnání vest Global Armour a Eagle hypotézu opět vyvrátilo. Rozdíl v jejich 

vlivu na koordinační schopnosti byl statisticky vysoce významný. Tuto skutečnost 

rovněž potvrdilo hodnocení vest probandy. Podrobnější výsledky viz. kapitola 5.6. 

Z výsledků vyplývá, že ze tří testů byla hypotéza dvakrát vyvrácena. Vzhledem 

k této skutečnosti mohu konstatovat, že ačkoliv mají ochranné balistické vesty stejný 

stupeň balistické ochrany a relativně stejnou hmotnost, existuje mezi nimi rozdíl ve 

vlivu na koordinační schopnosti jejich uživatelů. Výrobci by se možná měli více zaměřit 

na střih vest a uložení přídavných balistických panelů, než řešit to, zda bude vesta o pár 

desítek či stovek gramů těžší. 

Závěrem této práce bych chtěl podotknout, že ačkoliv se dva testy projevily jako 

statisticky vysoce významné v jejich vlivu na koordinační schopnosti probandů, tak 

nejvyšší průměrný rozdíl mezi vestami byl pouze 0,64 s. Ochranné balistické vesty mají 

za úkol chránit zdraví a život jejich uživatelů. Tento rozdíl není, vzhledem k 

propracované taktice a využití momentu překvapení při provádění samotného zákroku, 

zdraví nebo život ohrožující. Ideální by bylo, kdyby si každý uživatel (příslušník Policie 

ČR) mohl vybrat typ vesty sám. To je vzhledem k hojnosti firem, které nabízejí 
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ochranné balistické prostředky a organizačním možnostech tak velkých složek jako je 

Policie ČR bohužel nemyslitelné. 



58 

 

8 Přehled literatury 

BELEJ, M., JUNGER, J. a kolektív. Motorické testy koordinačních schopností. Prešov: 

Prešovská univerzita v Prešově, 2006. ISBN 80-8068-500-2. 

BLAHUŠ, P. K teorii testování pohybových schopností. Praha: Univerzita Karlova, 

1976. 

ČELIKOVSKÝ, S. a kol. Antropo-motorika pro studující tělesnou výchovu.  Praha: 

SPN, 1979. ISBN 80-04-23248-5 

ČERNÝ, P. Balistická ochrana: pro policii. Střelecká revue, 2008, roč. 40, č. 12, s. 43-

55. ISSN 0322-7650. 

DOVALIL, J. a kol. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2002, 2009. 

ISBN 978-80-7376-130-1. 

GROSSER, M. & ZINTL, F. Training der konditionellen Fähigkaiten. Schorndorf: Karl 

Hofmann, 1994. 

HAVLÍČKOVÁ, L. a kol. Fyziologie tělesné zátěže I. – Obecná část. Praha: Karolinum, 

2003. ISBN 978-80-7184-875-2 

HELEBRANT, M. Neprůstřelné vesty. Zbraně a střelivo, 11/1993. 

HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a meta analýza dat. 

Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-123-9. 

CHOUTKA, M. Sportovní výkon. Praha: Olympia, 1981 

KARÁSEK, D. Trendy balistické ochrany. Střelecká revue, 6/2012, roč. 44, s. 42-44. 

ISSN 0322-7650 

KM, Ochranné balistické prostředky aneb obleč si svůj pancíř. Policista, 6/2006. 

KRUPICA, D. Studie využití prostředků balistické ochrany v SBS: Bakalářská práce. 

Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2009. 65  l., 5 l. 

příl. Vedoucí bakalářské práce Ján Ivanka. 

MARTIN, D., CARL, K. & LEHNERTZ, K. Handbuch der Treiningslehre. Schorndorf: 

Karl Hofmann, 1993. 

MĚKOTA, K., BLAHUŠ, P. Motorické testy v tělesné výchově. Praha: SPN, 1983. 

MĚKOTA, K., NOVOSAD, J. Motorické schopnosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2005. ISBN 80-244-0981-X. 

 



59 

 

PERIČ, T. a DOVALIL, J. Sportovní trénink. Praha: Grada Publishing, 2010. 

ISBN 978-80-247-2118-7. 

ZIMMERMANN, K., SCHNABEL, G. & BLUME, D. Koordinative Fähigkeiten. 

Kassel: Universität Kassel, 2002. 

 

Internetové zdroje 

BEDÁŇOVÁ, I.:Biostatika - Multimediální výukový text pro studenty VFU Brno. 

[online]. c2005, [cit. 2013-01-18]. Dostupné na World Wide Web: 

http://cit.vfu.cz/stat/index.htm 

PETRIS, Balistické standardy - Americký standard [online]. c2001, [cit. 2013-02-15]. 

Dostupné na World Wide Web: http://www.petris.cz/charak_balist_americky.htm 

PETRIS, Balistické standardy - Německý standard [online]. c2001, [cit. 2013-02-15]. 

Dostupné na World Wide Web: http://www.petris.cz/charak_balist_nemecky.htm) 

PETRIS, Balistické standardy - Český standard [online]. c2001, [cit. 2013-02-15]. 

Dostupné na World Wide Web: http://www.petris.cz/charak_balist_cesky.htm 

http://www.petris.cz/charak_balist_americky.htm
http://www.petris.cz/charak_balist_nemecky.htm
http://www.petris.cz/charak_balist_cesky.htm


60 

 

9 Seznam obrázků  

Obr. 1: Hrubá taxonomie motorických schopností (Měkota, 2000 v Dovalil a kol., 2009) 

Obr. 2: Model hierarchické struktury komplexu pohybových schopností (Měkota, 2000 

v Dovalil a kol., 2009) 

Obr. 3: Komplex koordinačních schopností (Dovalil a kolektiv, 2009) 

Obr. 4: Schéma řízení motoriky člověka (Dovalil a kolektiv, 2009) 

Obr. 5: Rozdělení motorických testů (Měkota a Blahuš, 1983) 

Obr. 6: Deformace projektilu při zásahu překážky CENTER MASS, INC. : Innovative 

products, Education and Training Since 1996 [online]. c2007 [cit.2008-05-20]. 

Dostupný z World Wide Web: http://www.centermassinc.com/image/33294610.jpg 

Obr. 7: Ochranná balistická vesta Petris P2017 

Obr. 8: Ochranná balistická vesta Global Armour 

Obr. 9: Ochranná balistická vesta Eagle 



61 

 

10 Seznam grafů 

Graf 1: Výsledky motorického testu s vestou Global Armour 

Graf 2: Výsledky motorického testu s vestou Petris 

Graf 3: Výsledky motorického testu s vestou Eagle 

Graf 4: Porovnání výsledků mezi vestami Global Armour a Petris 

Graf 5: Porovnání výsledků mezi vestami Petris a Eagle 

Graf 6: Porovnání výsledků mezi vestami Global Armour a Eagle 



62 

 

11 Seznam příloh 

Příloha 1: Vyjádření etické komise UK FTVS 

Příloha 2: Vzor informovaného souhlasu účastníků výzkumu 





Informovaný souhlas 

 

Dovoluji si Vás oslovit za účelem Vaší účasti na výzkumu pro moji bakalářskou práci. 

Byl jste vybrán z příslušníků Policie ČR a tím tedy splňujete podmínky pro účast na 

mém výzkumu. 

 

Cílem práce je pomocí standardizovaného motorického testu porovnat tři typy 

ochranných balistických vest v jejich vlivu na koordinační schopnosti. Výsledkem testu 

bude naměřený čas, potřebný k absolvování motorického testu. Tyto výsledky budou 

dále zpracovány a porovnávány pomocí t-testu..  

 

Budou probíhat 3 měření v jednom dnu. Pokaždé s jiným typem vesty. Vzdálenost, 

kterou bude nutno během motorického testu překonat, je 30 m. Součástí tohoto 

motorického testu bude obíhání praporků, kotoul vpřed a běh po čtyřech. Čas jednoho 

motorického testu odhaduji na 15-20 s. Mezi měřeními bude dostatečný odpočinek na 

regeneraci organismu. Po testu budou probandi dotazováni na komfortnost vest při 

provádění motorického testu.  

 

Při tomto výzkumu nehrozí ze zdravotního hlediska žádné nebezpečí. Celé měření je 

bezbolestné.  

 

Výsledky měření budou zpracovány anonymně a budou použity v mé bakalářské práci. 

Tímto probandy ubezpečuji, že získaná data nebudou zneužita a osobní údaje 

zveřejněny. 

 

Byl jsem informován o průběhu měření. 

Byl jsem informován o účelu výzkumu. 

Byl jsem informován o tom, jakým způsobem budou zaznamenávána data. 

Byl jsem informován, že veškerá data budou dokumentována a zveřejněna bez použití 

jména. 

 

 

Svým podpisem potvrzuji, že souhlasím se všemi body tohoto informovaného souhlasu 

a rozumím průběhu výzkumu.  



 


