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results – that proved below-average level of the physical ability of primary school age 

children – were compared with results of the Unifittest made in 2002. From motor and 

somatic testing results the physical ability of children was compared on the basis of 

place of residence. In connection with the discovered below-average physical ability of 

children we recommend introduction of the third compulsory P.E. lesson at primary 

schools. 

Keywords: The basic motor performance, the physical ability, Unifittest, primary 

school age children 



  

 

 

Obsah 

1 Úvod .................................................................................................................................... 10 

2 Problémy, cíle a úkoly práce ............................................................................................... 11 

2.1 Cíle ............................................................................................................................... 11 

2.1.1 Dílčí cíle ............................................................................................................... 11 

2.2 Problémové otázky ...................................................................................................... 11 

2.3 Úkoly práce ................................................................................................................. 11 

3 Teoretická část .................................................................................................................... 12 

3.1 Mladší školní věk ......................................................................................................... 12 

3.2 Vývoj motoriky v mladším školním věku ..................................................................... 14 

3.3 Tělesná výchova v RVP ................................................................................................ 15 

3.4 Pohybové schopnosti .................................................................................................. 16 

3.4.1 Ontogeneze pohybových schopností .................................................................. 18 

3.5 Pohybové dovednosti .................................................................................................. 19 

3.6 Pohybové dovednosti versus schopnosti .................................................................... 20 

3.7 Základní motorická výkonnost .................................................................................... 21 

3.8 Fyzická zdatnost .......................................................................................................... 22 

3.8.1 Zdravotně orientovaná zdatnost ......................................................................... 23 

3.8.2 Výkonově orientovaná zdatnost ......................................................................... 24 

3.9 Testování motorické výkonnosti ................................................................................. 24 

3.9.1 Historie motorických testů .................................................................................. 24 

3.9.2 Motorický test ..................................................................................................... 26 

3.9.3 Znaky motorických testů ..................................................................................... 27 

3.9.4 Příčiny a druhy chyb testování ............................................................................ 28 

3.9.5 Testové baterie ................................................................................................... 28 

3.10 Unifittest ..................................................................................................................... 30 



  

 

 

3.10.1 Položky Unifittestu .............................................................................................. 30 

3.11 Somatická měření ....................................................................................................... 31 

3.11.1 Tělesná výška ...................................................................................................... 31 

3.11.2 Tělesná hmotnost ................................................................................................ 31 

3.11.3 Podkožní tuk ........................................................................................................ 32 

3.11.4 Index tělesné hmotnosti ..................................................................................... 33 

4 Hypotézy ............................................................................................................................. 34 

5 Metody a postup práce ....................................................................................................... 35 

6 Výzkumná část .................................................................................................................... 36 

6.1 Charakteristika účastníků testování ............................................................................ 36 

6.2 Výběr škol a komunikace ............................................................................................ 36 

6.3 Průběh testování ......................................................................................................... 37 

6.3.1 Použité pomůcky ................................................................................................. 39 

6.3.2 Dotazníky ............................................................................................................. 40 

7 Výsledková část ................................................................................................................... 43 

7.1 Výsledky motorických měření z hlediska místa bydliště a pohlaví ............................. 44 

7.1.1 Skok daleký z místa ............................................................................................. 44 

7.1.2 Leh-sed ................................................................................................................ 46 

7.1.3 Člunkový běh 4 x 10 m ........................................................................................ 48 

7.1.4 Vytrvalostní člunkový běh na vzdálenost 20 m ................................................... 50 

7.1.5 Bodový součet všech čtyř disciplín v závislosti na bydlišti .................................. 52 

7.1.6 Bodový součet všech čtyř disciplín v závislosti na pohlaví .................................. 53 

7.2 Výsledky somatických měření ..................................................................................... 54 

7.3 Průměr získaných bodů v závislosti na vlivu sportovní činnosti ................................. 55 

7.4 Průměr získaných bodů v závislosti na míře podkožního tuku ................................... 56 

8 Diskuse ................................................................................................................................ 57 



  

 

 

9 Závěr .................................................................................................................................... 65 

10 Použitá literatura ............................................................................................................. 67 

10.1 Knižní zdroje ................................................................................................................ 67 

10.2 Zahraniční knižní zdroje .............................................................................................. 68 

10.3 Periodika ..................................................................................................................... 68 

10.4 Internetové zdroje....................................................................................................... 68 

11 Seznam obrázků a grafů .................................................................................................. 69 

12 Přílohy ............................................................................................................................. 70 

 



  

10 

 

1 Úvod 

Téma týkající se fyzické zdatnosti a motorické výkonnosti jsem si nevybrala 

jen díky mému kladnému vztahu k pohybu. Důležitějším motivem je pro mě v dnešní 

době vztah celé společnosti k pohybu. Předpokládám, že hypokinetickým způsobem 

života u nás žije mnoho obyvatel a jejich životní styl je tedy nevyhovující a tělesnému 

i psychickému zdraví škodlivý. Za největší problém považuji snižování pohybové 

aktivity v denním režimu spojené s příjmem vysokoenergetických potravin. Takovýto 

způsob života vede k civilizačním chorobám a jiným zdravotním problémům, které se 

rok od roku více a více rozšiřují a zhoršují. Usnadňujeme si práci, často se dostáváme 

do stresu, nesprávně se stravujeme, … Proto považuji otázku hypokinetického způsobu 

života a zdatnost populace za klíčovou a velice aktuální.  

Proč jsem si zvolila pro výzkum právě děti mladšího školního věku? 

Prvoplánové zaměření na tuto věkovou kategorii určuje moje specializace, jelikož budu 

vyučovat děti mladšího školního věku. Já ale považuji za mnohem důležitější fakt, 

že první stupeň poskytuje dětem základy v různých směrech a oblastech. A právě proto 

je v tomto období důležité, aby si děti vytvořily celoživotní kladný vztah k pohybu, 

který bude působit preventivně proti hypokinetickému způsobu života a všem 

důsledkům s ním spojeným. Proto by měly být kladeny velké nároky na učitele 

z hlediska kvality hodin Tv, odborného vedení a především schopnosti správně děti 

motivovat a hodnotit. Právě v hodinách tělesné výchovy se totiž může mnoho dětí často 

s pohybem setkat poprvé a díky možnému špatnému přístupu některých učitelů se může 

stát, že i naposledy. 

Cílem této práce je zjistit a porovnat úroveň základní motorické výkonnosti 

a fyzické zdatnosti žáků z pátých ročníků základních škol. Úroveň zjišťujeme 

motorickými testy, konkrétně testovou baterií Unifittest, a somatickým měřením. 

Následně na základě vyhodnocených výsledků bychom chtěli doporučit dotaci 

pro povinnou třetí vyučovací hodinu tělesné výchovy na základních školách, která by 

děti snáze vedla k uspokojování životní potřeby pohybu a zároveň by mohla příznivě 

ovlivňovat jejich psychický stav a kompenzovat jednostranné zatěžování během 

vyučování. Také by se zvýšila možnost vytvoření kladného celoživotního vztahu 

k pohybu.  
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2 Problémy, cíle a úkoly práce 

2.1 Cíle 

Pomocí vybrané testové baterie zjistit úroveň motorické výkonnosti a tělesné zdatnosti 

dětí mladšího školního věku. 

2.1.1 Dílčí cíle 

Pomocí Unifittestu zjistit úroveň motorické výkonnosti a tělesné zdatnosti dětí mladšího 

školního věku v závislosti na místě bydliště.  

Porovnat úroveň tělesné zdatnosti žáků mladšího školního věku s úrovní tělesné 

zdatnosti žáků dle normy Unifittestu.  

2.2 Problémové otázky 

a) Jaká je úroveň zdatnosti dětí mladšího školního věku? 

b) Může místo bydliště ovlivňovat fyzickou zdatnost dětí mladšího školního věku? 

c) Může pravidelná organizovaná sportovní činnost ovlivňovat fyzickou zdatnost dětí 

mladšího školního věku? 

d) Může množství podkožního tuku ovlivňovat fyzickou zdatnost dětí mladšího 

školního věku? 

2.3 Úkoly práce 

a) U vybraného souboru dětí změřit fyzickou zdatnost a základní motorickou 

výkonnost pomocí jednotlivých částí testové baterie Unifittest. 

b) U daného souboru dětí zjistit somatickým měřením: 

 Tělesnou výšku 

 Tělesnou hmotnost 

 Množství tělesného tuku 

c) Porovnat získané výsledky s výsledky Unifittestu z roku 2002. 

d) Zpracovat a vyhodnotit získaná data. 

e) Vypracovat závěrečnou zprávu 
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3 Teoretická část 

Za klíčové pojmy této diplomové práce považujeme: základní motorickou 

výkonnost, tělesnou zdatnost, mladší školní věk, pohybové schopnosti a pohybové 

dovednosti, testové baterie.  

3.1 Mladší školní věk 

Období mladšího školního věku začíná vstupem dítěte do základní školy, 

čili mezi 6. a 7. rokem života. Konec tohoto období se připisuje jedenáctiletým 

či dvanáctiletým dětem, kdy se začíná projevovat pohlavní dospívání i se všemi 

průvodními psychickými projevy. Po konci tohoto období následuje pubescence, 

též nazývaná jako starší školní věk. Rozdíl mezi těmito dvěma fázemi života je značný. 

Období mladšího školního věku je výrazně poznamenáno a ovlivňováno školou. Kdežto 

starší školní věk, kde žáci spadají na 2. stupeň základní školy, je více ovlivněn 

mimoškolními vlivy a aktivitami. (Langmeier, 2006) 

Horváth (2010) dokonce rozděluje období mladšího školního věku na dvě části. 

První období považuje za přechodné. Spadají tam děti mezi 6. a 8. rokem života. Musí 

překonat nástup do základní školy, se kterým se zvyšuje míra povinností a úměrně 

k tomu se snižuje množství spontánních aktivit. Druhé období mezi 8. – 10. rokem 

se plynule mění v období puberty. Toto období považuje za velice vhodné k učení se 

pohybu, osvojování pohybu a celkovému rozvoji pohybu a pohybových schopností. 

Se stejným členěním se shoduje i Košťálová a kol. (2008), která upozorňuje u raného 

školního věku na to, že s nástupem do školy se nutně dítě osamostatňuje a přijímá 

zodpovědnost za své jednání a s ním spojené následky. Zároveň má velkou potřebu 

navazovat vztah se svým učitelem. To může být pro pedagoga velice výhodné 

z hlediska snazší motivace k pohybu, ale i jiným činnostem. Oproti tomu žák 

tzv. středního školního věku uvažuje reálněji, na základě vlastních zkušeností.  

Škola má nesmírný vliv na rozvoj dětské osobnosti a umožňuje začlenění dítěte 

do společnosti. Nabízí žákům určitou perspektivu z hlediska rozvoje schopností, 

dovedností a vlastností. Významně přispívá k socializaci a vymaňuje žáka ze závislosti 

na rodině. (Vágnerová, 2012) Vstup žáka do školy je zlomovým okamžikem, kdy jsou 
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na děti kladeny veliké nároky z hlediska pozornosti i paměti. Setkávají se tak s úplně 

novým způsobem života. (Morozovová, 1953) 

Dítě bývá v období mladšího školního věku značně realistické. Chce vědět, co 

jak je a proč to tak je. Snaží se pochopit okolní svět. Všechny své nově nabyté 

zkušenosti a také zájmy a otázky projevuje pomocí mluvy, kresby, písemných projevů 

i hry. Upřednostňuje poučné knihy a realistické ilustrace. Při hře věrně napodobuje 

realitu. Je třeba mít na paměti, že dítě mladšího školního věku není pouze malá osoba, 

která by měla přejímat platná tvrzení autorit. Pro žáka je důležitější názornost a hlavně 

možnost experimentu, která by se měla objevit ve všech předmětech, tělesnou výchovu 

nevyjímaje. 

Vývoj pohybových (samozřejmě i ostatních) schopností se odvíjí od tělesného 

růstu. Dnešní školní děti jsou vzhledem k dětem před třiceti lety větší a silnější. Tato 

změna není pravděpodobně dána akcelerací, ale spíše rychlejším růstem v útlém 

a předškolním věku. Během celého 1. stupně základní školy se žákům výrazně zlepšuje 

hrubá i jemná motorika. Zároveň se zrychlují pohyby a zvětšuje se svalová síla. Úměrně 

k tomu se u nich zvyšuje zájem o pohybové i sportovní hry, které mají ve výuce důležité 

místo.  

Motorické výkony však neovlivňuje pouze věk, neméně důležité jsou i vnější 

podmínky. Čili míra podpory rodičů (či jakýchkoli jiných osob) výrazně zlepšuje 

úroveň motorických výkonů. Dětská závislost na vnější i vnitřní motivaci je zřejmá. 

Není tedy překvapující, že děti, které rodiče v pohybu omezují nebo k němu mají 

negativní přístup, podávají nižší výkony a zároveň ztrácejí o pohyb zájem. 

(Langmeier, 2006) Tady se uzavírá pomyslný kruh. Takto vychovávané a vedené děti 

budou s velkou pravděpodobností stejně vychovávat i svoje děti. Zde by měl pedagog 

zasáhnout a kruh přerušit. V sázce je v tuto chvíli celkové zdraví dítěte i eliminace 

nabalujících se následků. V tomto případě škola zasahuje do rodiny kladně s tím, 

že tento zásah je žádoucí.  
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3.2 Vývoj motoriky v mladším školním věku 

Za kritické období bývá často považován právě vstup dětí do základní školy. 

A proč právě kritické? Žáci jsou nepřirozeně nuceni ke statickým polohám, které se 

projevují nezdravě dlouhým sezením ve školní lavici. Velká zodpovědnost padá v tuto 

chvíli na učitele, který musí jednostrannou zátěž kompenzovat. Obecně platí: čím menší 

děti, tím více pohybu potřebují. Čili malým dětem tělesná výchova a spontánní pohyb 

o přestávkách nestačí. Je důležité zařadit pohyb i do výuky a využívat ho v jakémkoli 

předmětu. (Bursová, 2001) 

V tomto období snáze dochází ke svalovým disbalancím, které vznikají 

ochabováním nebo přetěžováním určitých svalových skupin. Jedná se, zvláště v dnešní 

době, o jednu z nejčastějších poruch hybného systému, kdy je negativně ovlivňován tvar 

páteře. (Šmolík) 

Výhodou tohoto věkového období bývá dětská spontánnost, radost z pohybu 

a soutěživost. Žáci jsou soustředění, pozorní a vše hluboce prožívají. Učitel by rozhodně 

neměl jejich touhu po pohybu potlačovat. Naopak ji musí rozvíjet a k pohybu žáky 

vhodně motivovat.  

V období mladšího školního věku přiměřeně přibývá podkožní tuk, projevují se 

funkční změny (např. se snižuje klidová hodnota tepové a dechové frekvence, 

termoregulace), zlepšuje se koordinace a v druhé polovině tohoto období se začínají 

objevovat rozdíly mezi dívčím a chlapeckým tělem. (Bursová, 2001) Plynule rostou 

všechny orgány. Krevní oběh, plíce a ostatní orgány se u dětí mladšího školního věku 

mění úměrně s rovnoměrným zvyšováním hmotnosti a výšky těla. S tím se zlepšuje 

celková odolnost dětského organismu. Učitel by měl dbát na to, že zakřivení páteře 

doposud není trvalé a věnovat tedy čas a hlavně pozornost návyku správného držení 

těla. (Dovalil, 2002) Zároveň se zlepšují psychické činnosti díky výchovně 

vzdělávacímu působení učitelů.  

Hlavní činností je v tomto věku právě učení. Dětem se zdokonaluje smyslové 

vnímání, paměť, myšlení a řeč. Začínají se vyvíjet morální city, zlepšuje se úroveň 

sebeovládání. V tomto věku se dítěti zvyšuje sebedůvěra, jedinec je schopen se 

srovnávat s vrstevníky, což vede k adekvátní soutěživosti. Socializace dítěte se stává 
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kvalitnější. Zároveň dochází i k důležitým změnám v sociálních vztazích a citech 

ke svému okolí.  

Všechny tyto biologické, psychické a sociální faktory společně se školní 

výukou velice pozitivně zlepšují motorický projev dítěte.  

Citlivost pro rozvoj motorického učení je pro mladší školní věk velká. 

Stimulaci k pohybu podává pohybová nebo sportovní aktivita. Vedou se dohady, kolik 

hodin pohybové aktivity denně je v tomto věku optimální. Objevují se názory, že 2 – 3 

hodiny nebo i pět hodin denně, což je ještě přínosnější. Dle Bursové (2001) potřebuje 

hypermotorické dítě proti normomotorickému ještě cca o 20% pohybových aktivit více. 

Nejdůležitější ale je, aby cílený pohyb měl všeobecný charakter a dítě rozvíjel 

harmonicky po všech stránkách. 

Mladší školní věk (převážně jeho druhá polovina) je senzitivním obdobím 

pro obratnost, pro přirozený i záměrný rozvoj všech koordinačních schopností. Zároveň 

se klade velký důraz na rozvoj aerobní vytrvalosti, která je vývojově neutrální. Je však 

důležité, aby činnosti byly hravé. Jinak by byl pro žáky rozvoj aerobní vytrvalosti hodně 

náročný a nezáživný. Učitelé by se měli držet zásady: čím menší děti, tím musí být 

cvičební jednotka či jakýkoli pohybový program více pestrý, zábavný, hravý a bohatý. 

(Bursová, 2001)  

3.3 Tělesná výchova v RVP 

Tělesná výchova spolu s Výchovou ke zdraví spadá na 1. stupni základní školy 

do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, která je vymezena v Rámcovém vzdělávacím 

programu (RVP)
1
. Tato vzdělávací oblast by u dětí měla podnítit snahu ovlivnit své 

zdraví a vyvolat v nich potřebu celoživotní péče o své zdraví, se kterou velice úzce 

souvisí pohyb. Měly by poznat samy sebe, pochopit důležitost zdravotní prevence 

a zároveň se seznámit s možnými riziky, která jsou dnes díky špatnému životnímu stylu 

běžná.  

V tělesné výchově by žáci měli poznat vlastní možnosti a zájmy a zároveň 

i účinky konkrétních pohybových činností, které ovlivňují tělesnou zdatnost a duševní 

i sociální pohodu. Jedním z cílů je zařazení pohybových činností do denního režimu 

                                                           
1
 http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf 

http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf
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žáka, díky nimž bude naplňovat svoji potřebu pohybu. Žák by měl chápat pohyb jako 

činnost, která ho uspokojuje. Měl by si k němu vytvořit celoživotní kladný vztah. Školní 

tělesná výchova navíc umožňuje učiteli odhalit různé zdravotní odchylky, které pak žák 

společně s pedagogem může vhodným cvičením odstranit. Tělesná výchova by v rámci 

základního vzdělávání měla pozitivně stimulovat vývin kulturně gramotné osobnosti 

s důrazem na zdravotně orientovanou zdatnost a radostné prožívání pohybové činnosti.  

Žák by měl chápat zdraví jako nejdůležitější životní hodnotu a zároveň jako 

vyvážený vztah tělesné, duševní a sociální pohody.  

V Rámcovém vzdělávacím programu jsou přesně vymezeny očekávané 

výstupy po prvním i druhém období 1. stupně ZŠ, které by měli všichni žáci z různých 

škol zvládnout.  

3.4 Pohybové schopnosti 

Obecně schopnosti považujeme za vlastnosti lidského jedince, které ovlivňují 

individuální zdroje a výkonové předpoklady. Jejich rozvoj probíhá na základě 

vrozených zvláštností v činnosti. (Měkota, 2005) Motorické schopnosti zahrnují 

tělesnou zdatnost, kterou vnímáme jako schopnost optimálních reakcí na vnější 

podněty, a motorickou inteligenci, což je schopnost úspěšného řešení různých 

pohybových úkolů. (Měkota, 1983) Schopnosti dělíme na kognitivní, duševní a tělesné. 

Z hlediska zvláštních schopností vymezujeme pak schopnosti hudební, výtvarné, 

matematické, sportovní a mnoho dalších. (Měkota, 2005) 

Vzhledem k zaměření naší diplomové práce nás budou nejvíce zajímat 

schopnosti motorické (tělesné).  

„Burton a Miller (1998) akceptujíce názory dalších odborníků z USA podávají 

takovýto výměr: Motorické schopnosti jsou obecné rysy (vlastnosti) či kapacity, 

které podkládají výkonnost v řadě pohybových dovedností. Předpokládá se, že nejsou 

snadno modifikovatelné praxí a zkušeností a jsou relativně stálé během individuálního 

života jedince.“
2
 Jedná se tedy o vrozený předpoklad konat pohybovou činnost neboli 

souhrn vnitřních předpokladů organismu. (Měkota, 1983) 

                                                           
2
 MĚKOTA, K. – NOVOSAD, J. Motorické schopnosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 

2005. 175 s. ISBN 80-244-0981-X. 1. část, Definice a charakteristika motorických schopností, s. 12. 
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Pohybové schopnosti vymezujeme tedy jako relativně samostatné soubory 

vnitřních předpokladů lidského organismu k pohybové činnosti a v pohybové činnosti 

se také projevují. V každé pohybové činnosti tedy můžeme rozpoznat projevy 

„rychlosti“, „síly“, „vytrvalosti“ atd. (Choutka, 1991) 

Každý jedinec má schopnosti uložené v sobě, ale pro jejich zformování je 

důležitá integrace schopností, jež je závislá na zrání jedince a na dostatečné a nezbytné 

praxi, bez které by k rozvoji schopnosti nedošlo. Motorické schopnosti se na venek 

projevují až ve výsledcích konkrétní pohybové činnosti. Jsou pro člověka jistým 

limitem, jenž překročit nelze. Čili i když se bude daný jedinec snažit, trénovat a dřít 

pro určitý pohybový výkon, nikdy nemusí, i přes značné úsilí, výsledku dosáhnout. Je 

totiž limitován svým vrozeným předpokladem. Lze tedy říci, že schopnosti jsou 

možnosti. Neměli bychom je považovat za jistoty. (Měkota, 2005) Např. nám byla 

geneticky nadělena vysoká úroveň vytrvalostních schopností, která by nás mohla 

předurčovat k výborným vytrvalostním výkonům.  

Schopnosti se vyvíjejí na základě vloh - vrozených dispozic. Ty ovlivňují 

úspěšnost i rychlost rozvoje jednotlivých schopností. Ovšem ony samotné rozvoj 

nezajišťují, hrají v něm pouze důležitou úlohu.  

Motorické schopnosti jsou předpokladem pro zdokonalování se v pohybové 

činnosti, které bývá často velice výrazné. Nejen na prvním stupni základní školy na sebe 

motoricky schopné dítě upozorní rychlými pokroky v pohybové činnosti vzhledem 

ke svým vrstevníkům, s přehledem také plní stanovené cíle. Naopak pokud se jedná 

o dítě s „antitalentem“, nemusí stanoveného cíle konkrétní pohybové činnosti vůbec 

dosáhnout.  

Trenéři či učitelé by měli vědět, jaké schopnosti jsou pro konkrétní výkon 

důležité a určující. A dle toho následně volit konkrétní činnosti. Zároveň však musí mít 

na paměti, že schopnosti nejsou jediným faktorem ovlivňujícím výkon. Úspěšnost je 

závislá i na somatotypu, vlastnostech osobnosti a v neposlední řadě motivaci. 

(Měkota, 2005)  

Proto hodně záleží na učiteli, jaký způsob hodnocení pro žáky zvolí. Vždy se 

musí řídit tím, že na prvním stupni základní školy je především důležité harmonicky 

rozvíjet všechny pohybové schopnosti.  
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3.4.1 Ontogeneze pohybových schopností 

Savci se rodí na svět vybaveni potřebnými schopnostmi pro přežití. Ne tak 

člověk. Lidský novorozenec je z hlediska motoriky prakticky nevybaven. Pohyb se 

u lidí začíná vyvíjet až v postnatálním období v závislosti na různých vývojových 

stádiích.  

Ve věkovém období od jednoho do tří let se jedinec rozvíjí všeobecně 

po pohybové i mluvní stránce. Začátek povinné školní docházky se bere za období 

vhodné pro rozvoj koordinačních schopností a vůbec celý mladší školní věk 

považujeme za zlatý věk motoriky. Dobré předpoklady pro rozvoj rychlostních 

schopností má jedinec před nástupem puberty. Během pubertálního období se otevírá 

vhodné období k rozvoji silových schopností a jako poslední se kvalitně rozvíjí 

schopnosti vytrvalostní. Zde je patrné, jak jsou pro rozvoj schopností důležitá jednotlivá 

senzitivní období, v nichž má jedinec optimální předpoklady a podmínky k rozvoji dané 

schopnosti. Má to ale háček. Je nutné se na rozvoj dané schopnosti v senzitivním období 

zaměřit. Sama se rozvíjet nebude. (Měkota, 1983) 

Motorické schopnosti jsou tedy významně ovlivněny aktivní pohybovou 

činností v různých věkových stádiích (předškolní věk, mladší školní věk, puberta, 

adolescence, …). Vhodná a dobře mířená aktivita rozvoj podporuje, naopak nečinnost 

rozvíjení schopností brzdí nebo mohou schopnosti zůstat na úrovni přirozeného vývoje.  

Jedinec své schopnosti rozvíjí déle a pozvolna vzhledem k učení se novým 

dovednostem. Výhodou ovšem je, že jsou oproti dovednostem stálé. Díky tomu 

se stávají základem pro pozdější výsledky v pohybových činnostech. (Bursová, 2001) 

Dělení pohybových schopností se v průběhu let měnilo a doplňovalo. 

Nejčastěji vydělujeme pět motorických schopností: sílu, rychlost, vytrvalost, obratnost 

a flexibilitu. Dle Bursové (2001) můžeme dělit pohybové schopnosti na dvě velké 

skupiny: kondiční a koordinační schopnosti. Do kondičních schopností řadí schopnosti: 

silové, vytrvalostní a akčně rychlostní. Do koordinačních schopností zařazuje 

schopnosti: reakčně rychlostní, obratnostní, rytmické, rovnováhové a pohyblivostní.  
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3.5 Pohybové dovednosti 

„Za typicky lidskou je považována způsobilost k dovedné činnosti. Osvojovat si 

a využívat dovednosti v běžném denním životě, v práci, umění i sportu je význačným 

rysem i podmínkou celé lidské existence.“
3
 

Definice pohybové dovednosti: „Motorickým učením a opakováním získaná 

pohotovost (způsobilost, připravenost) k pohybové činnosti, k řešení pohybového úkolu 

a dosažení úspěšného výsledku.“
4
 Zjednodušeně si můžeme říci, že pohybové 

dovednosti jsou naučené pohybové prvky. 

Dovednosti velice zvyšují efektivitu lidské činnosti. S jejich pomocí 

(samostatně či v kombinaci) lze zvládat velmi složité úkoly. Jsou stálé, účelové a měly 

by zajistit ekonomizaci pohybu. (Perič, 2010)  

Nejedná se ale jen o to činnost vykonávat. Musíme ji provádět správně, 

úsporně a vhodným způsobem. Také nemůžeme za pohybovou dovednost považovat 

jakoukoli pohybovou činnost či samotný pohyb. Každý pohyb totiž nemusí mít cíl, 

kdežto pohybová dovednost musí mít cíl vždy. Za pohybovou dovednost bereme 

činnost, ve které se projevuje dřívější pohybová zkušenost. Ve sportu se většinou jedná 

o sportovní techniku. Například to mohou být různé skoky, hody, herní, atletické 

či gymnastické činnosti, … Z toho vyplývá i pojmenování jednotlivých dovedností, 

která nenesou samostatné názvy jako schopnosti. Název dovednosti je většinou odvozen 

od činnosti, k níž je dané pohybové dovednosti třeba. (Měkota, 2007)  

Za základní pohybové dovednosti považujeme např. chůzi, běh, hod, skok, 

chytání atd., jež jsou spontánními pohybovými projevy. Ty se v průběhu vývoje 

zdokonalují.  

Pohybové dovednosti můžeme dělit různými způsoby. Buď mají jediný způsob 

řešení (např. upažení, kotoul vpřed, …), čili konkrétně vymezené pohybové vzorce. 

Mluvíme pak o dovednostech uzavřených. Nebo jsou tu pohybové dovednosti otevřené, 

                                                           
3
 MĚKOTA, K. – CUBEREK, R. Pohybové dovednosti – činnosti - výkony. 1. vyd. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2007. 163 s. ISBN 978-80-244-1728-8. 1. kapitola, Pohybová dovednost, s. 9. 

4
 MĚKOTA, K. – CUBEREK, R. Pohybové dovednosti – činnosti - výkony. 1. vyd. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2007. 163 s. ISBN 978-80-244-1728-8. 1. kapitola, Pohybová dovednost, s. 9. 
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kde je možné danou dovednost řešit různým způsobem (např. střelba na koš), hlavně 

v závislosti na herních podmínkách či pohybových zkušenostech. (Bursová, 2001) 

Dle Periče (2010) lze rozdělit pohybové dovednosti na tři základní skupiny: 

primární dovednosti, pohybové dovednosti, sportovní dovednosti. Primární dovednosti 

se pohybují v míře nejvyšší všeobecnosti. Jedná se o základní pohyby každého jedince 

(běh, chůze, skoky, …). Pohybové dovednosti už nejsou součástí přirozeného vývoje 

člověka. Může se jednat např. o jízdu na kole, kterou provozuje krasobruslař. 

Za sportovní dovednosti Perič považuje takové dovednosti, které se využívají přímo 

při sportovním výkonu v dané specializaci. Např. Přeběh překážek v běhu na 110 m 

překážek.  

Pro diagnostiku pohybových dovedností se velice dobře hodí videozáznam 

s možností zpomalení záběru. Pozorovatel získá dostatek prostoru pro analýzu pohybu. 

Zda byl správný či nikoli. Pro školní tělesnou výchovu je bohužel tento způsob nejen 

časově náročný, ale hlavně mnohdy absolutně nedostupný, kvůli nedostatku 

technického zařízení. Proto se k diagnostice v tělesné výchově využívají hlavně 

motorické testy. (Bursová, 2001)  

3.6 Pohybové dovednosti versus schopnosti 

Pohybové schopnosti jsou jedním z důležitých předpokladů pro učení se 

pohybové dovednosti. Zároveň během motorického učení, kdy si cvičenec osvojuje 

pohybovou dovednost, si rozvíjí i pohybové schopnosti. Motorická dovednost je 

podmíněna daným stavem pohybových schopností, které jsou rozvíjeny cíleným 

výcvikem. (Čelikovský, 1979) 

Dle Měkoty (2007) jsou schopnosti geneticky podmíněné, relativně stabilní, 

trvalé a hlavně je jejich počet omezený. Oproti tomu se pohybové dovednosti získávají, 

jsou relativně snadno modifikovatelné v praxi a počet možného dosažení spočítat nelze. 

Dovednosti jsou na rozdíl od generalizovaných schopností specifické.  

Pro vykonání jednotlivých dovedností je zapotřebí několika schopností. 

Zároveň se jedna schopnost projevuje v různých dovednostech. (Měkota, 2005)  
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3.7 Základní motorická výkonnost 

Na rozdíl od výkonu, který považujeme za jednorázový projev výkonnosti, 

označujeme výkonnost jako: „Připravenost podávat výkony v určité konkrétní činnosti, 

zpravidla na poměrně stabilní úrovni.“
5
 

Úroveň motorické výkonnosti ovlivňují pohybové schopnosti a dovednosti, 

které ovšem nejsou jedinými působícími faktory. Důležité jsou i intelektové, psychické 

a somatické předpoklady. V neposlední řadě také vlastnosti jedince, které ovlivňují 

chování a připravenost k podávání výkonů.  

„Základní motorická výkonnost je připravenost podávat výkony ne v jedné, 

ale ve všech základních pohybových činnostech. Ty bývají součástí výkonnostních testů 

(baterií) a zároveň slouží jako indikátory motorických schopností.“
6
 

Výkonnost se může vázat k jedinci i k určité populaci. Pro určování motorické 

výkonnosti jednotlivce potřebujeme několik zaznamenaných výkonů během daného 

časového období, díky kterým jsme následně schopni určit úroveň motorické 

výkonnosti. Motorickou výkonnost určité populace zjišťujeme u příslušníků dané 

populační skupiny. Např. u žáků základních škol, studentů středních nebo vysokých 

škol, můžeme měřit sportovní družstva atd. Tělesnou výkonnost lze sledovat 

a porovnávat u různých věkových skupin, v různých krajích, státech apod.  

Vymezujeme čtyři úrovně motorické výkonnosti: minimální, většinovou, 

optimální a speciální. Minimální považujeme za nedostatečnou. Většinová se objevuje 

nejčastěji mezi běžnou populací a je pro většinu lidí, jak už plyne z názvu, typická. 

Optimální vnímáme jako skvělou, i když má jedinec stále v motorické výkonnosti 

rezervy. Speciální motorická výkonnost se projevuje ve fyzicky velmi náročné činnosti.  

                                                           
5
 MĚKOTA, K. – CUBEREK, R. Pohybové dovednosti – činnosti - výkony. 1. vyd. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2007. 163 s. ISBN 978-80-244-1728-8. 3. část, Pohybový výkon; motorická a 

sportovní výkonnost, s. 111. 

6
 MĚKOTA, K. – CUBEREK, R. Pohybové dovednosti – činnosti - výkony. 1. vyd. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2007. 163 s. ISBN 978-80-244-1728-8. 1. kapitola, Pohybová dovednost, s. 112. 
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3.8 Fyzická zdatnost 

Historie popisování a identifikace tělesné zdatnosti u nás trvá více než čtyřicet 

let. Během této doby bylo navrženo mnoho odlišných definic, které zabírají zdatnost 

z mnoha různých pohledů. 

Už v roce 1965 byla v Československé socialistické republice vymezena 

zdatnost jako: „Soubor předpokladů pro optimální reakci na náročnou pohybovou 

činnost a vlivy vnějšího prostředí.“
7
 Čili organismus by měl adekvátně reagovat 

na zátěž a být vůči ní odolný. (Měkota, 2007) 

V osmdesátých letech 20. století se začalo mluvit o celkové zdatnosti, 

která zahrnuje čtyři složky: tělesnou, sociální, duševní a emocionální zdatnost. 

Takže byla tělesná zdatnost označena jako jedna ze čtyř částí celkové zdatnosti.  

O několik let později v roce 1990 byla přijata definice: „Tělesná zdatnost je 

schopnost řešit dané úkoly s dostatkem energie a pohotově, bez zjevné únavy 

a s dostatečnou rezervou pro příjemné trávení volného času (cit. dle Kováře, 1991).“
8
 

Dnes zdatnost nechápeme jen z hlediska fyzického zatížení, ale vymezujeme ji 

a nahlížíme na ni z mnohem větší šíře. Organismus musí zvládat nároky každodenních 

činností, úsilí spojeného se zaměstnáním, neméně důležitý je i důraz na příjemně 

strávený volný čas.  

Z určité části je tělesná zdatnost podmíněna geneticky. Každý jedinec svoji 

zdatnost rozvíjí a udržuje díky tělesným cvičením, zdravé výživě, otužování a správné 

životosprávě. Cílem tělesné zdatnosti by měl být všestranný rozvoj, nikoli sportovní 

výkon. A hlavně by se měli harmonicky rozvíjet všichni občané, ne jen úzký výběr 

sportovců.  

Tělesná zdatnost má dvojí orientaci. Buď může být zaměřená výkonnostně, 

nebo zdravotně. V dnešní době se klade důraz hlavně na zdravotně orientovanou 

zdatnost, která je důležitá z hlediska převažujícího životního stylu dnešní populace. 

                                                           
7
 MĚKOTA, K. – CUBEREK, R. Pohybové dovednosti – činnosti - výkony. 1. vyd. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2007. 163 s. ISBN 978-80-244-1728-8. 3. část, Pohybový výkon; motorická a 

sportovní výkonnost, s. 143. 

8
 MĚKOTA, K. – CUBEREK, R. Pohybové dovednosti – činnosti - výkony. 1. vyd. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2007. 163 s. ISBN 978-80-244-1728-8. 3. část, Pohybový výkon; motorická a 

sportovní výkonnost, s. 143. 
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Většina obyvatel bohužel žije hypokinetickým způsobem života, proto by měly pro ně 

změna životního stylu a důraz kladený na zdravotně orientovanou zdatnost být 

nezbytné.  

3.8.1 Zdravotně orientovaná zdatnost 

Zdravotně orientovaná zdatnost je takový stav funkcí organismu, který přímo 

i nepřímo ovlivňuje zdravotní stav jedince, a zároveň působí preventivně na zdravotní 

problémy spojené s hypokinézou. (Měkota, 2007)  

Vymezují se čtyři složky zdravotně orientované zdatnosti: 

 Aerobní zdatnost 

 Složení těla 

 Svalová zdatnost 

 Flexibilita 

Aerobní (nebo také kardiorespirační) zdatnost je považována za nejdůležitější. 

Lze ji zjišťovat v laboratořích či vytrvalostními testy s ohledem na výsledný výkon 

(např. dvanáctiminutový běh, běh na 1500 m, …). 

Složení těla se dnes sleduje hlavně z důvodu narůstající obezity. Pro školní 

účely se nejsnáze využívá pro diagnostiku míry tělesného tuku měření kožních řas 

a výpočet indexu hmotnosti.  

Svalová zdatnost je základem pro provádění pohybových úkolů. Zároveň 

působí preventivně proti svalovým nerovnostem a proti bolestem zad (převážně 

ve spodní části).  

Flexibilita (pohyblivost) nám umožňuje ekonomizovat vlastní pohyby. 

Je nesmírně důležitá pro správné držení těla, které činí mnoha lidem značné problémy, 

což je z velké části opět zapříčiněno dnešním životním stylem. Flexibilita také snižuje 

riziko zranění. Nejčastěji se v praxi měří předklonem v sedu. (Měkota, 2007) 
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3.8.2 Výkonově orientovaná zdatnost 

Do výkonově orientované zdatnosti patří složky zdatnosti, které jedinec 

využívá k výkonu v práci i ve sportu. Spojitost se zdravím je z hlediska výkonově 

orientované zdatnosti nepatrná. Projevuje se hlavně v testech, které měří výkon, 

ve sportovních soutěžích i v pracovních výsledcích. Můžeme do ní zařadit explosivní 

sílu, hbitost, schopnost rovnováhy, akční i reakční rychlost, obratnost. Zdatnost 

orientovaná na výkon je závislá na tělesných rozměrech, motivaci i naučených 

pohybových dovednostech. (Měkota, 2007)  

3.9 Testování motorické výkonnosti 

Pro diagnostiku základní motorické výkonnosti nejčastěji používáme kondiční 

testy nebo testy zdatnosti. Většinou se jedná o testovou baterii, která obsahuje 4 – 10 

položek. Dále se zjišťuje tělesná výška a hmotnost testované osoby, indikátor složení 

těla (kožní řasy nebo index BMI) a je možné přidat i dotazník, jehož cílem je zjistit 

pohybovou aktivitu jedince.  

Pro vyhodnocování výsledků máme danou podobu norem nebo kritérií, 

dle kterých pak testy dělíme na dvě skupiny: tzv. NR-testy (norm-referenced), pro které 

je důležitá opora normy, a CR-testy (criterion-referenced), jež využívají opory kritérií. 

U NR-testů výsledek většinou vyjádříme tabulkami či grafy. Naměřené skóre se 

následně převádí na percentily, „steny“, T-body apod. (záleží na druhu testu a jeho 

autorovi). Na jejich základě lze potom určit pozici testované osoby mezi vrstevníky. 

U CR-testů se určuje pouze to, zda jedinec kriteriální požadavek splnil či nikoli. 

(Měkota, 2007)  

3.9.1 Historie motorických testů 

Už v nejstarších dobách se lidé snažili sportovní výkony měřit a některé 

naštěstí i zaznamenávat. Zpočátku se zaměřovali na sportovní disciplíny, které lze měřit 

v délkových mírách. Hody a vrhy byly velice spekulativní, jelikož velikosti a tvary 

náčiní se mohly značně lišit. Proto se nejsnáze měřitelnými disciplínami staly skoky. 

Nejstarší záznam výkonu skoku dalekého se dochoval z roku 664 př. n. l. na 29. hrách 

v Olympii. (Měkota, 1983) 
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Až od roku 1896, kdy byly znovu zavedeny olympijské hry, se měření výkonů 

a jejich zaznamenávání stalo pravidelným. Jinak do té doby lidé pochopitelně stále 

soutěžili a své výkony si měřili s cílem zlepšovat se, ale měření nebyla pravidelná 

a nemusela být úplně objektivní.  

Současným testovým bateriím daly základ tělocvičné a sportovní víceboje, 

díky kterým sportovci usilovali o odznaky zdatnosti. Prvním doloženým sportovním 

vícebojem byl antický pětiboj r. 708 př. n. l. Skládal se z hodu diskem, skoku, hodu 

oštěpem, běhu a ze zápasu. U nás se v roce 1907 konal přebor České obce sokolské, 

jenž byl dvacetibojem. Spadalo do něj cvičení na nářadí, atletické disciplíny i vzpírání. 

Dnes známý a pro nás klasický atletický desetiboj se poprvé objevil na olympijských 

hrách v roce 1904. Moderní pětiboj (jízda na koni terénem, šerm kordem, střelba pistolí, 

plavání 300 m a běh na 4 km terénem) byl do olympijských her zařazen až v roce 1912. 

Ve své podstatě není tolik důležité, kolik disciplín jednotlivé víceboje mají. Jejich 

společným cílem je prokázat všestrannost sportovce v navzájem odlišných disciplínách. 

(Měkota, 1983) Musíme si však přiznat, že v těchto soutěžích se prosazují většinou jen 

vybraní sportovci.  

Pro širokou veřejnost byly sestaveny komplexy požadavků různých odznaků 

zdatnosti, které se ve společnosti objevují od začátku 20. století. Opět se zde klade 

důraz na všestrannost, kterou musí cvičenec při plnění pohybových úkolů prokázat. 

Jednotlivých komplexů je bezpočet (př. Sargent – silový test z roku 1880). 

Tělovýchovní pracovníci v průběhu let utvářeli obsah motorických testů 

a zaváděli standardizované požadavky. Vymýšleli tedy způsob provedení, počet 

opakování, srovnávání, sumaci, … V neposlední řadě ke standardizaci testových baterií 

dopomohly poznatky lékařů a psychologů. Od roku 1964 už jsou zřejmé snahy 

o mezinárodní standardizaci testů. Dnes již máme mnoho mezinárodně platných 

standardizovaných testových baterií. (Měkota, 1983) 
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3.9.2 Motorický test 

Test jako takový považujeme za standardizovanou zkoušku, která by měla být 

systematická. Čili obsah testu i způsob vyhodnocení by měl být pro všechny testované 

osoby (pokusné osoby, probandy, respondenty apod.) stejný. Zároveň může být 

předepsán i způsob provedení testu. Pokud test tyto náležitosti splňuje, považujeme ho 

za standardizovaný. Mimo jiné je velice důležitá i standardizace pomůcek, podávání 

stejných a přesných instrukcí všem účastníkům testování. Základem je i o omezení vlivů 

prostředí, které by ve výsledcích mohly sehrát důležitou a velice zkreslující roli. 

Důležitými faktory jsou i validita a reliabilita, jež lze brát za jedny z nejvýznamnějších 

údajů z hlediska provedení motorického testu. 

Název motorický test vyplývá ze zaměření příslušné zkoušky. Náplní testu je 

pohybová činnost, ta se vymezuje pohybovým úkolem a danými pravidly. Následně se 

musí přesně zaznamenat konečný výsledek, popř. odezva organismu na prodělanou 

zátěž (step-test).  

Současně můžeme pomocí motorické zkoušky testovat různý počet osob. 

Dle tohoto kritéria dělíme testy na individuální, kde každý jedinec pohybové úkoly plní 

samostatně, a kolektivní, kde se současně testuje celá skupina osob. Výhodou 

kolektivních motorických testů je v první řadě nižší časová náročnost a také motivace 

v podobě soutěžení. Nevýhodou se však může stát nedostatek soukromí. 

Názvy jednotlivých motorických testů se nejčastěji odvíjí od jména autora, 

který  test navrhl nebo poprvé použil, či z pohybového obsahu testu. Název testové 

baterie se tedy často vztahuje k tomu, co má měřit.  

Motorické testy nejčastěji využívají trenéři, učitelé, lékaři apod. V testech se 

skrývá mnoho důležitých informací pro správné řízení tělovýchovného procesu 

a rozhodování. Většinou se motorické zkoušky využívají ke kontrole trénovanosti, 

fyzické zdatnosti žáků, sportovců i třeba nemocných či nějak oslabených osob. Dále lze 

jejich pomocí zkoumat a zjišťovat účinnost jednotlivých vyučovacích nebo 

tréninkových metod, rehabilitačních postupů apod.  

Testy jsou založené na diagnostice pohybových schopností, dovedností 

či dalších charakteristik probanda. Vyhodnocení motorického zkoušení je důležité 

hlavně pro samotnou testovanou osobu, jež díky němu zjistí své silné i slabé stránky. 
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Na základě výsledků pak může pracovat na vlastním zlepšení. Diagnóza dobře slouží 

i trenérovi, jenž upravuje tréninkové jednotky, metody, léčení, diety či pohybový režim 

cvičence tak, aby se pozitivně zlepšoval. (Měkota, 1983) 

3.9.3 Znaky motorických testů 

Pro tělovýchovnou diagnostiku jsou motorické testy základním prostředkem. 

Mohou je využívat lidé z výzkumu i praxe. Problémem ale je veliké množství testů 

a jejich modifikace, jelikož naměřené výsledky potom nemusí být srovnatelné.  

Pro sestavování motorických testů jsou důležité vhodné vlastnosti. 

Za nejdůležitější považujeme: validitu, reliabilitu a objektivitu testu.  

3.9.3.1 Validita 

K validitě neboli platnosti se vztahuje pojem kritérium, které vyjadřuje přesný 

účel testování. Čili stejný test se nemusí hodit pro různé typy měření. Lidově řečeno, 

validita udává vhodnost testu při měření toho, co chceme měřit. Test se stává 

nevalidním tehdy, pokud je jeho validita nulová. Tj. že neměří to, co chce zjišťovat. 

(Měkota, 1983) 

3.9.3.2 Reliabilita 

Reliabilita neboli spolehlivost výzkumné metody či techniky, nás zpravuje 

o přesnosti testu, ukazuje velikost chyb při měření. Jak spolehlivost dokázat? 

Provedeme-li stejný test u stejných (již dříve testovaných) osob, ve stejných 

podmínkách a získáme-li podobné výsledky, můžeme považovat motorický test 

za reliabilní. (Měkota, 1983) 

3.9.3.3 Objektivita 

Objektivita neboli věcnost, předmětnost či nestrannost, se projevuje vzájemnou 

mírou shody výsledků z měření, která získají různí examinátoři (časoměřiči, 

rozhodčí apod.). (Měkota, 1983)  
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3.9.4 Příčiny a druhy chyb testování 

Z hlediska motorických testů (nebo testování vůbec) se považuje za chybu 

nestálost podmínek prostředí. Může se jednat o prostředí vnější, které je na první pohled 

patrné, ale i o prostředí vnitřní, které zahrnuje aktuální stav probanda. Díky dílčím 

vlivům a nepřesnostem vznikají elementární chyby, které pak vytváří tzv. chyby 

nahodilé. Dělíme je v důsledku: 

 Nestálosti podmínek prostředí – např. změna teploty či osvětlení. 

 Nestálosti vlastností testovaných osob – např. nejdůležitější pro podání 

výkonu je motivace, dále záleží na míře citlivosti jedince, na psychické 

labilitě apod. 

 Nestálosti zařízení a pomůcek používaných během testování – 

např. nepřesnost měření třeba u skoku dalekého, odchylky v hmotnosti 

míče či jiného náčiní apod. 

Při testování mohou vznikat i hrubé chyby, jež mohou být dány nepozorností 

nebo nesprávným zápisem. Např. odlišná obuv – tretry/tenisky/bez bot – tady pak 

ve výsledcích mohou nastat zásadní rozdíly. Může se také jednat o špatné přiřazení 

výkonu k nesprávné osobě.  

Je třeba zajistit spolehlivost motorických testů, např. opakováním testu, 

využitím jiného paralelního testu, … (Měkota, 1983) 

3.9.5 Testové baterie 

Do testových baterií spadají takové jednotlivé testy, jež jsou standardizovány 

společně a jejich výsledky se spojují. Následně vytvářejí jeden výsledek, tzv. skóre 

baterie. Popis konkrétní testové baterie se vydává tiskem v podobě brožury či knížky. 

Ta obsahuje popis jednotlivých testů, potřebných pomůcek, záznamové protokoly, 

tabulky norem a standardizační údaje. (Měkota, 1983)  

K dispozici máme širokou škálu motorických testů, které se využívají 

k diagnostice základní motorické výkonnosti. Označujeme je jako kondiční testy 

nebo testy zdatnosti (fitness-tests). (Viz. 3.9 Testování motorické výkonnosti.) 

Během několika desetiletí byly navrženy desítky kondičních testů. Obsah jednotlivých 
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testů se značně překrývá. Pro příklad jsme vybrali několik testových baterií, které se 

využívají i pro děti mladšího školního věku.  

EUROFIT pro mládež:  

 Publikován byl v roce 1988  

 Vztahuje se k věkové skupině 6 – 32 let 

 Položky: Test rovnováhy (plameňák); tapping (dotýkání disků rukou); předklon 

s dosahováním v sedu; skok daleký z místa; dynamometrie: stisk ruky; leh-sed 

(30 s); výdrž ve shybu (podhmatem); člunkový běh 10 x 5 m; vytrvalostní 

člunkový běh nebo bicyklová ergometrie. (Měkota, 2007) 

UNIFITTEST (6-60) 

 Publikován byl v roce 1995 

 Vztahuje se k věkové skupině 6 – 60 let 

 Položky: Skok daleký z místa; leh-sed (60 s); běh po dobu 12 minut 

(nebo vytrvalostní člunkový běh či 2 km chůze pro dospělé a starší); člunkový 

běh 4 x 10 m (pro 6 - 14leté). (Měkota, 2007) 

FITNESSGRAM 

 Publikován byl v roce 2003 

 Vztahuje se k věkové skupině 5 – 21 let 

 Položky: Vytrvalostní člunkový běh; hrudní předklony v lehu pokrčmo; záklon 

v lehu na břiše; 90° kliky; předklon s dosahováním v sedu pokrčmo 

přednožném pravou (levou). Ke každému testu jsou alternativy. 

(Měkota, 2007) 

CAHPER 

 Test pochází z roku 1964 z Kanady 

 Vztahuje se k věkové skupině 7 – 17 let 

 Položky: Leh-sed za 60 sekund, skok daleký z místa, člunkový běh 4 x 30 stop 

s přenášením špalíků, výdrž ve shybu podhmatem, běh na 50 a 300 yardů. 

(Neuman, 2003) 
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POSOUZENÍ TĚLESNÉ VÝKONNOSTI MLÁDĚŽE 

 Test z roku 1990 

 První tři položky jsou shodné s Unifittestem 

 Položky: Běh 12 minut, skok daleký z místa, leh-sed za 1 minutu, běh na 50 m 

z vysokého startu, hod medicimbalem, shyby na doskočné hrazdě, výdrž 

ve shybu na hrazdě (dívky a chlapci 7 – 10 let), běh k metám se změnami 

směru. (Neuman, 2003) 

U jednotlivých testových baterií není uvedena somatometrie, indikátory složení těla 

ani dotazníky pohybové aktivity.  

3.10 Unifittest 

Osnova Unifittestu byla schválena v roce 1988. Test se měl stát součástí 

vyučovacích hodin tělesné výchovy. Škola ale není jediným uplatněním. Unifittest je 

pomůckou pro diagnostiku fyzické kondice dospělých i lidí staršího věku. Může se 

např. hodit jako vstupní test do fyzicky náročných profesí.  

Výběr jednotlivých motorických testů se odvíjí od zaměření testové baterie, 

která se zajímá o základní motorickou výkonnost dětí, mládeže i dospělých ve věku 

od 6 do 60 let. Jednotlivé testy posuzují rozvoj základních pohybových schopností 

s ohledem na věk testované osoby.  

Jednotlivé testy se zaměřují na základní pohybové schopnosti (hlavně 

kondičního typu), využívají přirozených motorických projevů a jsou relativně nezávislé 

na předchozí pohybové zkušenosti. Testy odpovídají požadavkům standardizace 

a umožňují jak individuální, tak i skupinové testování. Hodnocení je relativně 

jednoduché a dostatečně citlivé. Celý Unifittest je koncipován z hlediska časových, 

materiálních i personálních možností tak, aby ho bez problémů mohly realizovat školy 

či jiná zařízení. (Měkota, 2002)  

3.10.1 Položky Unifittestu  

 Skok daleký z místa odrazem snožmo (T 1) 

 Leh-sed opakovaně (T 2) 

 Vytrvalostní člunkový běh na vzdálenost 20 m (T 3 alternativa b) 

 Člunkový běh 4 x 10 m (T4-1) 
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Charakteristika, potřebná zařízení, provedení, hodnocení i záznam jsou 

uvedeny v Příloze 8. 

3.11 Somatická měření 

Somatická měření jsou důležitá z hlediska tělesné zdatnosti a nepřímo 

i pohybové výkonnosti. Dle užívaného standardu se i v tomto typu testu hodnotí tělesná 

výška, tělesná hmotnost, množství podkožního tuku. Následuje i index tělesné 

hmotnosti (BMI – Body Mass Index).  

Údaje o tělesné výšce a hmotnosti dovolují examinátorům individuálně 

korigovat hodnocení výsledků u motorických testů. Některé pohybové úkoly testu jsou 

na výšce závislé a výsledky tak ovlivňují. Např. pro skoky a vrhy je výška pozitivní, 

naopak pro obratnost je velkou nevýhodou. (Měkota, 2002) 

Výpočet BMI a množství podkožního tuku ukazují na složení těla, které je 

důležitou částí zdatnosti. Index hmotnosti nás informuje o poměru aktuální tělesné 

hmotnosti vzhledem k tělesné výšce. Zjišťujeme tak, zda je hmotnost v normě, zda je 

snížená či nadměrná. Bohužel ale samotné BMI nedokáže určit, jestli je zjištěná 

hmotnost způsobena aktivní (neboli tukuprostou) či pasivní (neboli tukovou) složkou. 

(Bursová, 2001) A právě k tomu nám slouží údaje o množství podkožního tuku. 

Čili samotná BMI je v tomto případě nedostačující. 

3.11.1 Tělesná výška 

Ke zjišťování tělesné výšky můžeme využít antropometru či měřítka na stěnu 

a trojúhelníku. Ve školách bývá využíváno převážně druhé varianty, proto se zaměříme 

pouze na ni.  

Měřítko musí být upevněné v adekvátní výšce na stěně. Měřená osoba stojí 

u stěny (bez podlahové lišty). Stěny se dotýká patami, hýžděmi a lopatkami. Hlava musí 

být v rovnovážné poloze. S přesností 0,5 cm odečítáme na měřítku za pomoci 

trojúhelníku (odvěsnou se lehce dotýká temene hlavy). (Měkota, 2002) 

3.11.2 Tělesná hmotnost 

K měření tělesné hmotnosti se využívá osobní váha s přesností měření 0,1 kg. 

Doporučuje se provádět měření ráno či dopoledne a v minimálním oděvu. 

(Měkota, 2002) 
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3.11.3 Podkožní tuk 

Ke zjištění množství tuku v těle využíváme kaliper (tloušťkoměr). Existuje 

několik typů. Např.: Best, Harpenden, Somet harpendenského typu, digitální kaliper 

Skyndex atd. (Riegerová, 2006) Nejlacinější a tudíž nejsnáze dostupný školám je 

plastový kaliper typ SK, který měří s přesností na 0,5 mm.  

Jak s pomocí kaliperu měřit? Pevně uchopíme palcem a ukazovákem kožní 

řasu přesně tam, kde má být její tloušťka měřena. Tahem se kožní řasa oddělí 

od svalové vrstvy. Kaliper umístíme k vrcholu ohybu kůže. Následně testující uvolní 

prsty a měřidlo tak začne vyvíjet tlak na kožní řasu. Vzdálenost tloušťkoměru od prstů 

je cca 1 cm. Odečítat na stupnici začneme 2 sekundy po zahájení působení tlaku. Měří 

se tři kožní řasy 3x. Pro součet tří kožních řas používáme pouze střední hodnotu 

(nejvyšší a nejnižší škrtáme). Pokud je cílem také srovnávání získaných hodnot, je 

důležité měřit všechny testované osoby stejným kaliperem, aby byla zachována 

objektivita. (Riegerová, 2006) 

Zjišťujeme hodnotu kožní řasy: 

 Nad tricepsem (trojhlavý sval pažní) 

 Pod dolním úhlem lopatky 

 Na pravém boku nad spinou (nad hřebenem kosti kyčelní) 

 

Obrázek 1
9
 

Hodnota nás zajímá s přesností na 0,5 mm. Sečteme všechny tři naměřené řasy 

a zařadíme jedince dle pohlaví a věku k určité části populace (viz. Příloha 4, Příloha 5).  

                                                           
9 MĚKOTA, K. – KOVÁŘ, R. a kol. UNIFITTEST (6-60). Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2002. 65 s. ISBN 

80-86317-18-8. Somatická měření, s. 20. 
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3.11.4 Index tělesné hmotnosti 

Body Mass Index doplňuje somatická měření. Podává nám informace o vztahu 

mezi tělesnou výškou a hmotností.  

BMI = hmotnost (kg) : tělesná výška
2
 (m) 

Pro desetileté děti je brána vhodná hodnota BMI od 16 – 19
10

, čili se od hodnot 

pro dospělé výrazně liší. Dítě mající hodnotu BMI méně než 16, považujeme za dítě 

s podváhou. Naopak u hodnoty BMI větší než 19, považujeme jedince za dítě 

s nadváhou až obezitou. Čili u dětí se musí dávat pozor na výpočet BMI, které se 

většinou vztahuje k dospělým osobám a hodnotit ho dle dané věkové kategorie. 

Nadváha i podváha nejsou v pořádku a měly by být varovným signálem pro rodiče 

či učitele. Každý člověk, děti nevyjímaje, by si měl pravidelně kontrolovat svoji 

tělesnou hmotnost, nejméně 2 x ročně. (Havlíčková, 1991)  

Velkou nevýhodou BMI je, že nerozlišuje tělesné svaly a tuky v těle. 

Např. jedinec, který výrazně sportuje, má mnohem více svaloviny, než průměrný 

člověk. Jeho BMI je potom velice nepřesné. Ukazuje hodnoty spadající do obezity, 

ačkoli daný sportovec obézní není, právě naopak. Má mnohem více svaloviny, 

která právě zvyšuje hodnotu BMI. Stejně je tomu i u dětí, proto by se nemělo dát jen 

na hodnoty BMI „v normě“, ale měřit i množství podkožního tuku (např. kaliperem).
11

 

                                                           
10

 http://www.naseinfo.cz/clanky/tehotenstvi-a-deti/obezita-u-deti/prumerny-bmi-deti-podle-veku 

11
 http://www.naseinfo.cz/clanky/tehotenstvi-a-deti/obezita-u-deti/prumerny-bmi-deti-podle-veku 

http://www.naseinfo.cz/clanky/tehotenstvi-a-deti/obezita-u-deti/prumerny-bmi-deti-podle-veku
http://www.naseinfo.cz/clanky/tehotenstvi-a-deti/obezita-u-deti/prumerny-bmi-deti-podle-veku
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4 Hypotézy 

1. Předpokládáme, že zdatnost dětí mladšího školního věku díky hypokinetickému 

způsobu života je podprůměrná.  

2. Předpokládáme, že úroveň pohybové zdatnosti dětí mladšího školního věku 

bydlících na vesnicích bude vyšší než u dětí z menších měst. 

3. Předpokládáme, že úroveň pohybové zdatnosti dětí mladšího školního věku 

bydlících na vesnicích bude vyšší než u dětí z velkoměsta (Prahy). 

4. Předpokládáme, že úroveň pohybové zdatnosti dětí mladšího školního věku 

bydlících v menších městech bude vyšší než u dětí z velkoměsta (Prahy). 

5. Předpokládáme, že úroveň tělesné zdatnosti dětí mladšího školního věku, 

které pravidelně sportují, bude vyšší než u dětí, které sportují nepravidelně 

nebo nesportují vůbec.  

6. Předpokládáme, že u dětí, které mají nadměrné množství podkožního tuku, bude 

jejich zdatnost nižší, než u dětí s optimálním (popř. podprůměrným) množstvím 

podkožního tuku.  
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5 Metody a postup práce  

Pro měření základní motorické výkonnosti a fyzické zdatnosti jsme vybrali 

standardizovaný motorický test Unifittest (6-60). Výběr jednotlivých variabilních 

disciplín se odvíjel od věkové skupiny dětí z pátých tříd. Dané disciplíny jsou: skok 

daleký z místa, leh-sed opakovaně, člunkový běh 4 x 10 m a vytrvalostní člunkový běh 

na vzdálenost 20 m. K těmto motorickým měřením náleží ještě měření somatická, 

kde nás zajímá: tělesná výška, tělesná hmotnost, podkožní tuk a index tělesné 

hmotnosti. Všechny postupy jednotlivých měření nalezneme v Příloze 8. 

Dále byl použit dotazník vytvořený pro zjištění míry sportovní aktivity 

testované osoby. Také nás zajímala případná omezení pohybových aktivit kvůli horšímu 

zdravotnímu stavu.  

Další z metod, které jsme využili, byla metoda škálování, jež nám pomohla 

srovnat testované žáky a posoudit jejich postavení na škále vůči ostatním probandům 

v měřených testech.  

Využili jsme i průměrování – aritmetický průměr jednotlivých skupin 

probandů (skupiny se mění podle potřeby – dle pohlaví, bydliště, apod.), nám posloužil 

převážně k objektivnímu vyhodnocení získaných výsledků během měření.  
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6 Výzkumná část 

6.1 Charakteristika účastníků testování 

Samotné testování probíhalo od 24. září do 29. listopadu roku 2012. Celkem se 

zúčastnilo dvanáct tříd z různých škol v České republice. Vybírali jsme základní školy 

bez sportovního zaměření na vesnicích, v malých městech a ve velkých městech, 

resp. v Praze. Testování se zúčastnily: ZŠ nám. Curieových v Praze, ZŠ Kunratice 

v Praze, 1. ZŠ Říčany, FZŠ Palachova v Brandýse nad Labem, ZŠ a MŠ Dolní Břežany 

a ZŠ Líbeznice. Naměřili jsme 246 žáků pátých tříd. Z toho 125 chlapců a 121 dívek.  

Zvolili jsme páté ročníky, protože uzavírají povinnou školní docházku 

na 1. stupni. Zajímalo nás tedy, jak jsou na tom žáci s fyzickou zdatností po souvislé 

a povinné výuce tělesné výchovy na 1. stupni. Zároveň by po páté třídě měli všichni 

žáci podle očekávaných výstupů z rámcových a školních vzdělávacích programů 

ovládat podobné pohybové dovednosti a seznámit se s podobnými pohybovými úkoly.  

Také jsme u dětí pomocí dotazníků zjišťovali jejich případná omezení 

pohybových aktivit z důvodu zhoršeného zdravotního stavu a zastoupení pohybu 

v denním režimu - zda se jedná o pohyb pravidelný a vedený, nepravidelný či téměř 

žádný. 

6.2 Výběr škol a komunikace 

Výběr škol podléhal zaměření diplomové práce, kdy jsme museli vybrat 

několik škol na vesnici, v malých městech a v Praze. Důležité byly i možnosti daných 

škol, zda jsou schopné mimořádně zajistit dvouhodinovou výuku Tv, a také ochota 

ředitelů a vyučujících k testování. Musím podotknout, že nám všichni zúčastnění velmi 

vyšli vstříc a snažili se při měření pomáhat. Ne u všech škol, které byly osloveny, bylo 

možné potřebné podmínky dohodnout, pak tyto školy do výzkumu zahrnuty nebyly.  

Dalším kritériem pro výběr byla „nespecializace“ škol. Předem jsme tedy 

vyloučili všechny sportovní školy nebo třídy. Žáci těchto škol by netvořili objektivní 

průměr dané věkové skupiny.  

Během prvních kontaktů jsme se školou dohodli veškerá pravidla, časový 

rozvrh a možnost zapůjčení potřebných pomůcek (např. CD přehrávač, který byl 

nezbytný). Zároveň jsme školám poslali dotazníky pro rodiče, které sloužily jednak jako 
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souhlas zákonných zástupců s testováním jejich dětí a zároveň pro nás byly důležité 

z hlediska zjištění případných omezení pohybových aktivit z důvodu zhoršeného 

zdravotního stavu a pohybové aktivity testovaných osob. 

6.3 Průběh testování 

Na začátku cvičební jednotky byl vždy nástup, kde jsem se dětem představila, 

rozdala jim čísla v podobě nálepky na cvičební úbor pro urychlení a zároveň zachování 

anonymity testovaných a seznámila je s účelem testování a hlavně s následným 

průběhem testování. Zastáváme názor, že by žáci neměli dělat nic jen na „rozkaz“ 

učitele, ale vždy by měli znát důvod, proč danou činnost dělají. 

Následně proběhlo zahřátí formou hry. Používala jsem obměny různých 

honiček. Vždy jsem hře věnovala 5 minut. „Honiče/baby“ jsem střídala.  

Po zahřátí jsem plynule přešla k rozcvičení, které je před tělesnými cvičeními 

velmi důležité. Zvolila jsem hromadnou organizační formu, jež ve stejnou dobu 

zajišťuje aktivitu všech cvičících. Individualita žáků je sice potlačena, ale v tomto 

případě je hromadná forma účelnější a hlavně více šetří čas. Vynechávala jsem 

posilovací cviky, aby se testované osoby příliš nevyčerpávaly. Zařadila jsem pouze 

mobilizační a protahovací cviky. Pro rozcvičení jsem stanovila desetiminutovou dotaci.  

Následovala první z disciplín – skok daleký z místa. Všem probandům jsem 

názorně předvedla a slovně popsala způsob provedení dané disciplíny. Využila jsem 

přítomné paní učitelky či učitele, kteří se mnou a žáky museli být v hodině tělesné 

výchovy přítomni. Vytvořili jsme společně dvě stanoviště se stejným měřicím pásmem 

a děti rozdělili na poloviny. Každá polovina šla k jednomu stanovišti, kde byla první 

část motorického testu prováděna. Předem jsem se s vyučujícím o způsobu měření 

disciplíny domluvila a stanovili jsme si stejná pravidla pro měření a posouzení výkonů. 

Dohodli jsme se o přesnosti záznamu výsledků na 0,5 cm, tak jak si žádají pravidla 

Unifittestu. Tento způsob rozdělení velice urychlil měření a hlavně zajistil vyšší aktivitu 

žáků díky snížení počtu členů ve skupině. Ačkoli se jednalo o mimořádnou testovací 

hodinu tělesné výchovy, nechtěli jsme narušit stanovenou koncepci hodin, kde by 

nemělo docházet ke zbytečným prostojům. Po prvotním vyzkoušení a následném 

dokončení všech tří pokusů u obou skupin jsme mohli přejít k další disciplíně. 
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Pro testování leh-sed opakovaně po dobu jedné minuty žáci připravili koberec 

(popř. gymnastické žíněnky, záleželo na vybavení školy). Opět jsem způsob provedení 

názorně ukázala a doprovodila ukázku slovním popisem. Na rozvinutý koberec 

či žíněnky vyskládané do dlouhého pásu se rozmístily vytvořené dvojice z testované 

skupiny. Vždy jeden cvičil a druhý se ocitl v roli pomocníka, který fixoval nohy 

cvičícímu, počítal lehy-sedy a hlídal správnost provedení. Měřila jsem čas a zároveň 

děti kontrolovala. Ohlašovala jsem ubíhající čas po prvních 30 sekundách, následně 

po 45 sekundách, dále 10 sekund do konce a poslední tři sekundy jsem odpočítala 

a činnost píšťalkou ukončila. Pomocník nahlásil výsledek cvičícího. Žáci se ve dvojici 

prohodili. Z cvičícího se stal pomocník a z pomocníka cvičící. Všichni účastníci si 

před zahájením lehů-sedů daný cvik dvakrát v pomalém tempu vyzkoušeli. Po uklizení 

nářadí a vytvoření prostoru se mohlo pokračovat v další disciplíně motorického testu.  

Pro člunkový běh 4 x 10 m jsem měla předem naměřenou desetimetrovou 

vzdálenost, na jejíž konečné body jsem umístila vlastní přinesené kužely. Opět byly 

testované osoby rozděleny na dvě skupiny, každá skupina u jednoho, stejně vytvořeného 

stanoviště. Všem probandům jsem způsob provedení člunkového běhu názorně ukázala 

a ukázku doprovodila mluveným slovem, jež dokreslovalo celkovou představu 

o pohybu. Všichni účastníci testování si pomalým klusem proběhli konkrétní dráhu 

mezi kužely s kladeným důrazem na dotknutí se rukou mety ve druhé fázi. Po zkoušce 

se běžely na čas dva pokusy.  

Poslední motorickou částí testu byl vytrvalostní člunkový běh na vzdálenost 

20 metrů. Pro žáky bylo velice náročné pochopit způsob provedení. Nejprve jsem 

správnost provedení i s následným ukončením běhu ukazovala a popisovala zároveň. 

Potom přišla druhá ukázka už s využitím nahraného programu na CD, který je pro tuto 

disciplínu nezbytný. Nakonec jsem ještě nechávala prostor pro dotazy, kterých ve všech 

třídách bylo mnoho. Rozdílnost školních tělocvičen byla značná. Nejen ve vybavení, 

ale hlavně v rozměrech. Proto záleželo na dané šířce tělocvičny. V závislosti na této 

míře jsem testované osoby dělila do potřebného množství skupin. Pouze v základní 

škole Kunratice, kde je postavená nádherná nová hala, mohli všichni provádět testování 

najednou. U ostatních škol jsem vytvářela 2 – 4 skupiny probandů, které postupně test 

plnily. Další nevýhodou byla anglicky mluvená nahrávka, které by žáci nemuseli 

rozumět. Proto se součástí testu staly výrazné obdélníkové karty s čísly, 
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které ohlašovaly momentálně dosaženou úroveň. Karty jsem otáčela já, zároveň jsem 

kontrolovala testované osoby a dle jejich výkonů je vyřazovala. Dohlížející pedagog 

výsledky zapisoval.  

Po vydýchání jsme přešli k somatickým měřením. Měřili jsme s vyučujícím 

tělesnou výšku i hmotnost dle požadavků Unifittestu. Podle rozdaných čísel jsem 

postupně všem testovaným osobám měřila tři podkožní řasy kaliperem 

(viz. 3.12.3 Podkožní tuk).  

Cvičební jednotka byla zakončena nástupem a poděkováním za pomoc 

a ochotu spolupracovat.  

V Unifittestu je s určitými odchylkami během testování počítáno. Myslíme si, 

že objektivita byla zachována, možné odchylky byly nepatrné a v souladu s pravidly 

Unifittestu.  

6.3.1 Použité pomůcky 

Pomůcek pro celé testování bylo potřeba mnoho. Museli jsme vytvořit 

dotazníky (viz. Příloha 9) pro rodiče týkající se případných omezení pohybových aktivit 

a pohybového režimu jejich dětí. Dále jsme připravili záznamový arch pro zápis 

motorických i somatických měření (viz. Příloha 1). 

Skok daleký z místa: Hodně záleželo na vybavení škol a jejich možnostech poskytnout 

žíněnky, plstěný pás apod. pro měkčí dopad. Pro samotné měření jsme potřebovali ještě 

dvě pásma a papírovou lepenku pro zajištění pásma.  

Leh-sed opakovaně: Opět jsme využívali školní nabídky žíněnek či koberců. Nezbytnou 

pomůckou byly stopky.  

Člunkový běh 4 x 10 m: Využívali jsme čtyři kužely, které se k podlaze přichytily 

papírovou lepenkou. Dále provázek v délce 10 metrů, pro rychlejší a snazší naměření 

vzdálenosti. Nakonec stopky a píšťalku.  

Vytrvalostní člunkový běh na vzdálenost 20 m: Základem je CD přehrávač a CD 

s nahraným programem. Dále kužely s papírovou lepenkou pro vyznačení vzdálenosti 

20 m. Neméně důležité byly i karty s čísly označující momentální dosaženou úroveň 

v testu důležitou pro záznam časového výsledku.  
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Somatická měření: Plastový kaliper pro měření podkožního tuku, osobní váha, měřítko 

na stěnu a trojúhelník. 

6.3.2 Dotazníky 

Testovaným osobám, resp. jejich zákonným zástupcům, byly nejméně týden 

před měřením a samotným testováním rozdány dotazníky (viz. Příloha 9), jejichž 

pomocí jsme zjišťovali možná omezení pohybových aktivit z důvodu zhoršeného 

zdravotního stavu probanda a také zastoupení pohybové činnosti v jejich denním 

režimu. Před samotným měřením jsme dotazníky od dětí vybrali a pečlivě je označili 

čísly, která byla žákům přiřazena.  

Z hlediska zdravotního stavu nás zajímalo, zda je žák nějak omezen 

v pohybové aktivitě nebo zda je třeba částečné osvobozen z tělesné výchovy. Rodiče 

uváděli i konkrétní důvod. Dále jsme se ptali na pravidelně vykonávaný sport v rámci 

organizované činnosti. Pokud dítě do žádného kroužku či oddílu nechodí, tak nás 

zajímalo, jestli sportuje alespoň s rodiči nebo jakýmikoli dalšími osobami mimo vedené 

hodiny (př. lyžování, plavání, chůze atd.). 

Dotazník také sloužil jako souhlas rodičů se samotným testováním.  

6.3.2.1 Možná omezení pohybových aktivit 

U zjišťování omezení pohybových aktivit ze zdravotních důvodů nenastaly 

problémy. Otázka byla položena dobře a srozumitelně, rodiče odpovídali jednoznačně. 

Jen v jednom případě se stalo, že maminka nechtěla poskytnout informace o svém 

potomkovi, ale protože dítě nemělo žádné omezení z hlediska tělesné výchovy, testů se 

zúčastnilo a jeho výsledky byly zahrnuty do zpracování. Zdravotní stav byl vesměs 

dobrý. Sem tam se objevilo nějaké omezení: tupozrakost, strach z výšek, astma, 

cukrovka, alergie apod. Ale opravdu jen ojediněle. Také se objevilo omezení z hlediska 

bolesti zad, kdy měl žák zakázané skoky a tvrdé dopady. Nesměl tedy skákat do dálky. 

Z tohoto důvodu nebyl zahrnut do výsledků výzkumné části, ačkoli si ostatní disciplíny 

z motorického testu vyzkoušel.  

Údaje o možném omezení pohybových činností z hlediska nedobrého 

zdravotního stavu probanda pro nás byly důležité hlavně kvůli schopnosti testované 
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osoby plnit test, čili účastnit se všech jednotlivých motorických testů, které 

do Unifittestu spadají. 

6.3.2.2 Mimoškolní pohybová aktivita 

Posouzení míry aktivity v režimu žáka už nebylo tak jednoznačné. Rodiče 

odpovídali na otázku, zda se jejich dítě pravidelně zúčastňuje organizované pohybové 

aktivity. Možné odpovědi byly a) NE, b) ANO - jaká a c) ANO, ale pouze aktivity 

mimo vedené hodiny (myšleno např. sportování s rodiči). Záporná odpověď a) je jasná 

a srozumitelná. Tam k žádným rozporům nedocházelo. Celkem ze základu 246 

testovaných osob se 42 přihlásilo k tomu, že se žádnému sportu nevěnuje. Další 

možností byla odpověď c), že proband vykonává sport nepravidelně v nevedené hodině, 

čili např. s rodiči, jinými rodinnými příslušníky, kamarády atd. Zde je také jednoduché 

poskytnout jednoznačnou odpověď. Většina testovaných dětí se sportu s rodinnými 

příslušníky věnuje. Ale jen málo z nich ještě nechodí na další sportovní a trenérem 

vedený kroužek. Tuto variantu zahrnuje právě další možná odpověď b).  

Tato informace - odpověď b) - je pochopitelně pro výzkum týkající se 

motorického testu důležitější než občasný druh sportovní činnosti. Proto je předchozí 

možné odpovědi c) nadřazená a její hodnotu maže. Bohužel se objevila chyba 

v nenastavení týdenní frekvence daného sportu a také v úrovni i fyzické zátěži daného 

sportu, která tam není zdůrazněna a zohledněna. Je velký rozdíl např. mezi tanečním 

kroužkem pořádaným jednou týdně pro zábavu a pro vyplnění volného času 

a atletickým sportovním klubem s frekvencí pěti tréninkových jednotek za týden 

a s důrazem kladeným na výkon podaný při závodech. Obě tyto pohybové činnosti jsou 

organizované a pravidelné. Čili v obou případech je kladná odpověď na dotazníkovou 

otázku správná. Ovšem účinek (který nás z hlediska výkonů v testu zajímá) daného 

tréninku je diametrálně rozdílný. Celkem 142 žáků, tedy více než polovina všech 

zúčastněných, chodí do pravidelně organizovaného kroužku či klubu, ale jejich výkony 

i množství podkožního tuku se velice liší.  

Nejčastějšími druhy pohybových aktivit, které se objevily, byly: jakékoli 

sportovní hry (volejbal, beach volejbal, fotbal, házená, hokej, …), všechny možné druhy 

tanců (balet, street dance, hip hop, …), plavání, atletika a mnoho dalších sportovních 

odvětví. Zajímavé je, že hodně záleží na konkrétních třídách, kterému druhu pohybu se 
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věnují. Pravděpodobně chodí žáci do kroužku spolu nebo mají konkrétní nabídku 

se zájmovou činností přímo ve škole nebo alespoň ve škole inzerovanou. Proto se 

i relativně zvláštním a u veřejnosti neobvyklým sportům věnovalo více dětí z jedné 

třídy. Např. šerm, jízda na koni, … Objevily se i sporty typu jóga, což je u malých dětí 

docela překvapující.  

V dotazníku nebyla zohledněna délka provozování dané pohybové aktivity. 

Některý žák už mohl aktivně sportovat např. pět let. Naopak jiný, předpokládejme, 

že obézní, začal teprve v tomto roce v září, kvůli redukci hmotnosti. I kdyby tito dva 

žáci dělali úplně stejný druh sportu, ve stejném klubu, u stejného trenéra a se stejnými 

tréninkovými jednotkami (shodným obsahem, metodami atd.), jejich výkonnost 

i fyzická zdatnost by se výrazně lišily (opomíjíme teď různost somatotypu, tělesné 

výšky, tělesné hmotnosti apod.).  
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7 Výsledková část 

Ve výsledkové části se budeme postupně věnovat jednotlivým motorickým 

testům spadajícím pod Unifittest i jejich celkovému shrnutí. Dále si ukážeme výsledky 

i ze somatických měření. Důležité budou i informace z dotazníků, které by nám měly 

pomoci s dokreslením konkrétní představy o testovaných osobách. 

Výsledky rozlišujeme podle pohlaví (chlapci, dívky) a podle místa bydliště 

(velké město, malá města, vesnice). Do velkého města spadají dvě školy z Prahy – ZŠ 

nám. Curieových a ZŠ Kunratice. Jako zástupci malých měst vystupují – ZŠ Palachova 

v Brandýse nad Labem a 1. ZŠ Říčany. Z hlediska vesnic jsou do výzkumu zapojeny - 

ZŠ Dolní Břežany a ZŠ Líbeznice.  

Celkem bylo testováno 246 žáků. Z toho 125 chlapců a 121 dívek. V pražských 

školách jsme celkem změřili 92 žáků. Z toho 43 chlapců a 49 dívek. V malých městech 

jsme testovali 93 dětí. Z toho 47 chlapců a 46 dívek. Poslední měření jsme prováděli 

u 61 dětí na vesnických školách. Z čehož bylo 34 chlapců a 27 dívek. 
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7.1 Výsledky motorických měření z hlediska místa bydliště 

a pohlaví 

7.1.1 Skok daleký z místa 

Procentuální bodový zisk, tedy i rozmezí dosaženého výkonu ukazuje graf 

(viz. Graf 1). Do 129 cm (1 – 2 získané body, výrazně podprůměrní) skočilo 6,98 % 

chlapců z velkého města, 17,02 % chlapců z malého města a 5,88 % chlapců z vesnic. 

Do 124 cm v této disciplíně (1 – 2 získané body, výrazně podprůměrné) skočilo 

24,49 % dívek z Prahy, 21,74 % dívek z malých měst a 14,81 % dívek z vesnických 

škol.  

Od 130 – 147 cm (3 – 4 body, podprůměrní) skočilo do dálky z místa 11,63 % 

chlapců z Prahy, 34,04 % chlapců z malých měst a 26,47 % chlapců z vesnic. 

Od 125 cm do 142 cm (3 – 4 body, podprůměrné) skočilo 26,53 % dívek z velkého 

města. V malém městě to bylo 19,57 % dívek a na vesnici 29,63 % dívek.  

Chlapců z velkého města skočilo do dálky v rozmezí 148 – 166 cm (5 - 6 bodů, 

průměrní) 34,88 %. V malých městech se jedná o 34,04 % chlapců a na vesnicích 

o 38,24 % chlapců. Dívky, které získaly 5 – 6 bodů skočily do dálky od 143 cm 

do 160 cm. V Praze to bylo 32,65 % dívek, v malých městech 23,91 % dívek 

a na vesnicích 33,33 % dívek. 

Od 167 – 184 cm (7 – 8 bodů, nadprůměrní) ve skoku dalekém skočilo 

ve velkém městě 27,91 % chlapců, v malých městech 10,64 % chlapců a na vesnicích to 

bylo 26,47 % chlapců. Od 161 cm do 178 cm (7 – 8 bodů, nadprůměrné) skočilo v této 

disciplíně 8,16 % dívek z Prahy, 23,91 % dívek z malých měst a 18,52 % dívek 

z vesnic.  

Skočit 185 cm a více (9 – 10 bodů, výrazně nadprůměrní) se podařilo 18,60 % 

chlapců z Prahy, 4,26 % chlapců z malých měst a 2,94 % chlapců z vesnic. Hranici 

179 cm (9 – 10 bodů, výrazně nadprůměrné) překonalo 8,16 % dívek z velkého města, 

10,87 % dívek z malých měst a 3,70 % dívek z vesnických škol. 
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Graf 1 

Procentuální zisk 
bodů v T1 

      1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

  děti     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Velká města chlapci 43 0 3 6,98% 11,63% 34,88% 27,91% 18,60% 

Velká města dívky 49 1 3 24,49% 26,53% 32,65% 8,16% 8,16% 

Malá města chlapci 47 0 2 17,02% 34,04% 34,04% 10,64% 4,26% 

Malá města dívky 46 1 2 21,74% 19,57% 23,91% 23,91% 10,87% 

Vesnice chlapci 34 0 1 5,88% 26,47% 38,24% 26,47% 2,94% 

Vesnice dívky 27 1 1 14,81% 29,63% 33,33% 18,52% 3,70% 

Celkem 246               

Tabulka 1. 1 

Počet získaných 
bodů v T1 

      1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

  děti     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Velká města chlapci 43 0 3 3 5 15 12 8 

Velká města dívky 49 1 3 12 13 16 4 4 

Malá města chlapci 47 0 2 8 16 16 5 2 

Malá města dívky 46 1 2 10 9 11 11 5 

Vesnice chlapci 34 0 1 2 9 13 9 1 

Vesnice dívky 27 1 1 4 8 9 5 1 

Celkem 246     39 60 80 46 21 

Tabulka 1. 2 
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7.1.2 Leh-sed 

Procentuální bodový zisk, tedy i rozmezí dosaženého výkonu ukazuje graf 

(viz. Graf 2). Do 17 lehů-sedů (1 – 2 získané body, výrazně podprůměrní) za minutu 

neskončil žádný chlapec z velkého města. V malých městech tento počet udělalo 6,38 % 

chlapců a na vesnici 8,82 % chlapců. Do 18 lehů-sedů (1 – 2 získané body, výrazně 

podprůměrné) v této disciplíně skončilo 6,12 % dívek z Prahy, 70 % dívek z malých 

měst a 3,70 % dívek na vesnicích.  

Od 18 – 27 lehů-sedů za minutu (3 – 4 body, podprůměrní) zvládlo 9,30 % 

chlapců z Prahy, 12,77 % chlapců z malých měst a 20,59 % chlapců z vesnic. Od 19 

do 26 lehů-sedů (3 – 4 body, podprůměrné) skončilo 18,16 % dívek z velkého města. 

V malém městě to bylo 19,57 % dívek a na vesnici 29,63 % dívek.  

32,56 % chlapců z velkého města se podařilo získat počet lehů-sedů v rozmezí 

28 – 37 za minutu (5 – 6 bodů, průměrní). V malých městech se jedná o 38,30 % 

chlapců a na vesnicích o 44,12 % chlapců. Dívky, které získaly 5 – 6 bodů, udělaly 

od 27 do 36 lehů-sedů za minutu. V Praze to bylo 48,98 % dívek, v malých městech 

36,96 % dívek a na vesnicích 51,85 % dívek. 

Od 38 – 47 lehů-sedů (7 – 8 bodů, nadprůměrní) v disciplíně leh-sed za minutu 

udělalo ve velkém městě 37,21 % chlapců, v malých městech 40,43 % chlapců 

a na vesnicích to bylo 20,59 % chlapců. Od 37 do 44 lehů-sedů (7 – 8 bodů, 

nadprůměrné) udělalo v této disciplíně 30,61 % dívek z Prahy, 26,09 % dívek z malých 

měst a 11,11 % dívek z vesnic.  

Překonat 48 lehů-sedů a více (9 – 10 bodů, výrazně nadprůměrní) za minutu se 

podařilo 20,93 % chlapců z Prahy, 2,13 % chlapců z malých měst a 5,88 % chlapců 

z vesnic. Hranici 45 lehů-sedů (9 – 10 bodů, výrazně nadprůměrné) překonalo 6,12 % 

dívek z velkého města, 8,70 % dívek z malých měst a 3,70 % dívek z vesnických škol. 
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Graf 2 

Tabulka 2. 1 

Tabulka 2. 2 

 

Procentuální zisk 
bodů v T2 

      1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

  děti     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Velká města chlapci 43 0 3 0,00% 9,30% 32,56% 37,21% 20,93% 

Velká města dívky 49 1 3 6,12% 8,16% 48,98% 30,61% 6,12% 

Malá města chlapci 47 0 2 6,38% 12,77% 38,30% 40,43% 2,13% 

Malá města dívky 46 1 2 8,70% 19,57% 36,96% 26,09% 8,70% 

Vesnice chlapci 34 0 1 8,82% 20,59% 44,12% 20,59% 5,88% 

Vesnice dívky 27 1 1 3,70% 29,63% 51,85% 11,11% 3,70% 

Celkem 246               

Počet získaných 
bodů v T2 

      1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

  děti     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Velká města chlapci 43 0 3 0 4 14 16 9 

Velká města dívky 49 1 3 3 4 24 15 3 

Malá města chlapci 47 0 2 3 6 18 19 1 

Malá města dívky 46 1 2 4 9 17 12 4 

Vesnice chlapci 34 0 1 3 7 15 7 2 

Vesnice dívky 27 1 1 1 8 14 3 1 

Celkem 246     14 38 102 72 20 
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7.1.3 Člunkový běh 4 x 10 m 

Procentuální bodový zisk, tedy i rozmezí dosaženého výkonu ukazuje graf 

(viz. Graf 3). Od 13.7 s a více (1 – 2 získané body, výrazně podprůměrní) běželo 4,65 % 

chlapců z velkého města. V malých městech tento čas zaběhlo 38,30 % chlapců 

a na vesnici 26,47 % chlapců. Od 14.1 s a více (1 – 2 získané body, výrazně 

podprůměrné) v této disciplíně běželo 12,24 % dívek z Prahy, 32,61 % dívek z malých 

měst a 18,52 % dívek z vesnic.  

Od 12.8 – 13.6 s (3 – 4 body, podprůměrní) uběhlo 30,23 % chlapců z Prahy, 

14,89 % chlapců z malých měst a 32,35 % chlapců z vesnic. Od 13.2 do 14.0 s (3 – 4 

body, podprůměrné) v člunkovém běhu skončilo 12,24 % dívek z velkého města. 

V malém městě to bylo 15,22 % dívek a na vesnici 22,22 % dívek.  

27,91 % chlapců z velkého města se podařilo zvládnout člunkový běh 

v rozmezí 12.0 – 12.7 (5 – 6 bodů, průměrní). V malých městech se jedná o 36,17 % 

chlapců a na vesnicích o 23,53 % chlapců. Dívky, které získaly 5 – 6 bodů běžely tuto 

disciplínu od 12.4 s do 13.1 sekund. V Praze to bylo 38,78 % dívek, v malých městech 

21,74 % dívek a na vesnicích 37,04 % dívek. 

Od 11.1 – 11.9 s (7 – 8 bodů, nadprůměrní) to v tomto intervalu neběžel žádný 

z testovaných chlapců. Od 11.5 do 12.3 sekund (7 – 8 bodů, nadprůměrné) běželo v této 

disciplíně 28,57 % dívek z Prahy, 23,91 % dívek z malých měst a 18,52 % dívek 

z vesnic.  

Pod 11.0 s a méně (9 – 10 bodů, výrazně nadprůměrní) se podařilo běžet 

37,21 % chlapců z Prahy, 10,64 % chlapců z malých měst a 17,65 % chlapců z vesnic. 

Hranici 11.4 s a méně (9 – 10 bodů, výrazně nadprůměrné) překonalo 8,16 % dívek 

z velkého města, 6,52 % dívek z malých měst a 3,70 % dívek z vesnických škol. 
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Graf 3 

Tabulka 3. 1 

Počet získaných 
bodů v T4 

      1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

  děti     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Velká města chlapci 43 0 3 2 13 12 0 16 

Velká města dívky 49 1 3 6 6 19 14 4 

Malá města chlapci 47 0 2 18 7 17 0 5 

Malá města dívky 46 1 2 15 7 10 11 3 

Vesnice chlapci 34 0 1 9 11 8 0 6 

Vesnice dívky 27 1 1 5 6 10 5 1 

Celkem 246     55 50 76 30 35 

Tabulka 3. 2 

Procentuální zisk 
bodů v T4 

      1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

  děti     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Velká města chlapci 43 0 3 4,65% 30,23% 27,91% 0,00% 37,21% 

Velká města dívky 49 1 3 12,24% 12,24% 38,78% 28,57% 8,16% 

Malá města chlapci 47 0 2 38,30% 14,89% 36,17% 0,00% 10,64% 

Malá města dívky 46 1 2 32,61% 15,22% 21,74% 23,91% 6,52% 

Vesnice chlapci 34 0 1 26,47% 32,35% 23,53% 0,00% 17,65% 

Vesnice dívky 27 1 1 18,52% 22,22% 37,04% 18,52% 3,70% 

Celkem 246               
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7.1.4 Vytrvalostní člunkový běh na vzdálenost 20 m 

Procentuální bodový zisk, tedy i rozmezí dosaženého výkonu ukazuje graf 

(viz. Graf 4). Do 3.50 min (1 – 2 získané body, výrazně podprůměrní) běželo 60,47 % 

chlapců z velkého města. V malých městech tento čas zaběhlo 100,00 % chlapců 

a na vesnici 74,14 % chlapců. Do 3.00 min (1 – 2 získané body, výrazně podprůměrné) 

v této disciplíně běželo 67,35 % dívek z Prahy, 89,29 % dívek z malých měst a 66,67 % 

dívek z vesnických škol.  

Od 3.51 – 5.00 min (3 – 4 body, podprůměrní) uběhlo 23,26 % chlapců 

z Prahy, 0 % chlapců z malých měst a 22,41 % chlapců z vesnic. V intervalu od 3.01 

do 4.50 min (3 – 4 body, podprůměrné) ve vytrvalostním člunkovém běhu to udělalo 

28,57 % dívek z velkého města. V malém městě to bylo 10,71 % dívek a na vesnici 

31,11 % dívek.  

Od 5.01 – 6.75 min (5 – 6 bodů, průměrní) uběhlo 9,30 % chlapců z Prahy, 0 % 

chlapců z malých měst a 3,45 % chlapců z vesnic. Dívky, které získaly 5 – 6 bodů 

běžely tuto disciplínu od 4.51 min do 5.75 minut. V Praze to bylo 4,08 % dívek, 

v malých městech 0,00 % dívek a na vesnicích 2,22 % dívek. 

Od 6.76 – 8.25 min (7 – 8 bodů, nadprůměrní) to v tomto intervalu běželo 

6,98 % chlapců z velkého města. Ostatní chlapci tohoto limitu nedosáhli. Od 5.76 

do 7.25 minut (7 – 8 bodů, nadprůměrné) neběžela žádná z testovaných dívek.  

Nad 8.26 min (9 – 10 bodů, výrazně nadprůměrní) se z chlapců nepodařilo 

běžet nikomu. Hranici 7.26 min (9 – 10 bodů, výrazně nadprůměrné) nepřekonala ani 

jedna z testovaných dívek. 
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Graf 4 

Procentuální zisk bodů v T3        1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

  děti     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Velká města chlapci 43 0 3 60,47% 23,26% 9,30% 6,98% 0,00% 

Velká města dívky 49 1 3 67,35% 28,57% 4,08% 0,00% 0,00% 

Malá města chlapci 47 0 2 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Malá města dívky 46 1 2 89,29% 10,71% 0,00% 0,00% 0,00% 

Vesnice chlapci 34 0 1 74,14% 22,41% 3,45% 0,00% 0,00% 

Vesnice dívky 27 1 1 66,67% 31,11% 2,22% 0,00% 0,00% 

Celkem 246               

Tabulka 4. 1 

Počet získaných bodů v T3       1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

  děti     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Velká města chlapci 43 0 3 26 10 4 3 0 

Velká města dívky 49 1 3 33 14 2 0 0 

Malá města chlapci 47 0 2 23 0 0 0 0 

Malá města dívky 46 1 2 25 3 0 0 0 

Vesnice chlapci 34 0 1 43 13 2 0 0 

Vesnice dívky 27 1 1 30 14 1 0 0 

Celkem 246     180 54 9 3 0 

Tabulka 4. 2 
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7.1.5 Bodový součet všech čtyř disciplín v závislosti na bydlišti 

V souhrnném bodovém součtu jednotlivých testů mohly testované osoby získat 

minimálně 4 steny a maximálně 40 stenů. Ve velkém městě získalo 23,91 % 

testovaných osob 4 – 14 stenů (výrazně podprůměrní). V malých městech to bylo 

40,86 % probandů a na vesnici 32,79 %. Druhou bodovou kategorii 15 – 19 stenů 

(podprůměrní) nasbíralo v Praze 33,70 % testovaných žáků, v malých městech 29,03 % 

a na vesnicích 39,34 %. Rozmezí 20 – 24 stenů (průměrní) získalo ve velkých městech 

20,65 % probandů, v malých městech to bylo 21,51 % a na vesnicích 16,39 %. 

V kategorii 25 – 29 stenů (nadprůměrní) se objevilo 10,87 % probandů z Prahy, 7,53 % 

testovaných osob z malých měst a 11,48 % dětí z vesnic. V posledním bodovém 

intervalu 30 – 40 stenů (výrazně nadprůměrní) bylo 10,87 % testovaných osob 

z velkého města, 1,08 % z města malého a 0 % probandů z vesnických škol.  

 

Graf 5 

CELKEM BODŮ 4-14 15-19 20-24 25-29 30-40   

Velké město 23,91% 33,70% 20,65% 10,87% 10,87% 100,00% 

Malé město 40,86% 29,03% 21,51% 7,53% 1,08% 100,00% 

Vesnice 32,79% 39,34% 16,39% 11,48% 0,00% 100,00% 

Tabulka 5. 1 



  

53 

 

CELKEM BODŮ 4-14 15-19 20-24 25-29 30-40 celkem 

Velké město 22 31 19 10 10 92 

Malé město 38 27 20 7 1 93 

Vesnice 20 24 10 7 0 61 

Tabulka 5. 2 

7.1.6 Bodový součet všech čtyř disciplín v závislosti na pohlaví 

V souhrnném výsledku testu mohly testované osoby získat minimálně 4 steny 

a maximálně 40 stenů. Kategorie 4 – 14 stenů (výrazně podprůměrní) dosáhlo 29,84 % 

chlapců a 35,25 % dívek. Druhou bodovou kategorii 15 – 19 stenů (podprůměrní) 

nasbíralo 35,48 % testovaných chlapců a 31,15 % testovaných dívek. Počtu 20 – 24 

stenů (průměrní) dosáhlo 14,52 % chlapců a 25,41 % dívek. V kategorii 25 – 29 stenů 

(nadprůměrní) se objevilo 13,71 % chlapců a 5,74 % dívek. V posledním bodovém 

intervalu 30 – 40 stenů (výrazně nadprůměrní) bylo 6,45 % chlapců a 2,46 % dívek.  

Celkem ze všech testovaných osob získalo 32,52 % 4 – 14 stenů, 33,33 % 

testovaných osob 15 - 19 stenů, 19,92 % 20 – 24 stenů, 9,76 % probandů 25 – 29 stenů 

a 30 – 40 stenů získalo 4,47 % testovaných osob. 

 

Graf 6 
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CELKEM BODŮ 4-14 15-19 20-24 25-29 30-40   

Chlapci 29,84% 35,48% 14,52% 13,71% 6,45% 100,00% 

Dívky 35,25% 31,15% 25,41% 5,74% 2,46% 100,00% 

Celkem 32,52% 33,33% 19,92% 9,76% 4,47% 100,00% 

Tabulka 6. 1 

CELKEM BODŮ 4-14 15-19 20-24 25-29 30-40 celkem 

Chlapci 37 44 18 17 8 124 

Dívky 43 38 31 7 3 122 

Celkem 80 82 49 24 11 246 

Tabulka 6. 2 

7.2 Výsledky somatických měření 

Do kategorie velmi nízkého podkožního tuku se nezařadila žádná z testovaných 

osob. Podprůměrné množství podkožního tuku měli pouze 4 % probandů. Průměrné 

a zároveň optimální množství tuku v těle má 44 %, tedy necelá polovina. Skoro stejné 

procento probandů, přesně 43 %, má nadprůměrné množství tuku a 9 % dokonce velmi 

vysoké.  

 

Graf 7 
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Dle indexu tělesné hmotnosti bylo v souboru testovaných osob 31 % 

s podváhou, 41 % v normě a 28 % s nadváhou až obezitou. 

 
Graf 8 

7.3 Průměr získaných bodů v závislosti na vlivu sportovní činnosti 

Testované osoby, které uvedly, že pravidelně sportují, získaly průměrně 

nejvíce stenů. Využíváme zde průměru kvůli objektivitě, která je tak i přes rozdílné 

množství probandů v jednotlivých kategoriích zajištěna. Pravidelně sportující jedinci 

získali průměrně 20,20 stenů z maximálně možných čtyřiceti. Testované osoby, 

které sportují nepravidelně v nevedené cvičební jednotce, získaly průměrně 15,94 stenů. 

Jedinci z testovaného souboru, kteří nesportují, získali v průměru 12,05 stenů. 
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Graf 9 

7.4 Průměr získaných bodů v závislosti na míře podkožního tuku 

Velmi nízké množství podkožního tuku neměla žádná z testovaných osob, 

čili jejich bodový průměr činí 0 stenů. Jedinci s podprůměrným množstvím tuku dosáhli 

průměrného bodového maxima 24,67 stenů z možných čtyřiceti. Žáci z měřeného 

souboru s průměrným množstvím podkožního tuku získali průměrně 19,56 stenů. Žáci 

s nadprůměrným množstvím podkožního tuku získali průměrně 16,40 stenů a testované 

osoby s velmi vysokým množstvím podkožního tuku dosáhly v průměru 12,61 stenů. 

 
Graf 10 
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8 Diskuse 

Nyní porovnáme naše naměřené výsledky s výsledky z roku 2002 zjišťovanými 

pro Unifittest (viz. Příloha 6, Příloha 7). V běžné populaci se vyskytovalo cca 7 % 

výrazně nadprůměrných jedinců dle tabulky Unifittestu z roku 2002. Během našeho 

měření, které se událo o 10 let později, se ukázalo, že u desetiletých dětí se jedná jen 

o 4,47 % jedinců. Výrazně nadprůměrných osob v této věkové kategorii ubylo.  

Průměrně se v populaci v roce 2002 vyskytovalo 24 % nadprůměrných jedinců. 

Opět naše výsledky vykazují nižší číslo, jedná se pouze o 9,76 % nadprůměrných osob.  

Z hlediska průměru se náš výzkumný soubor dětí oproti testovaným jedincům 

v roce 2002 také zhoršil. Z původně naměřených 38 % se během našeho testování 

do kategorie průměrných dostalo pouze 19,92 % testovaných osob.  

Zato v kategorii podprůměrných jedinců dosahují měřené děti z pátých tříd 

většího procentuálního zastoupení než testované osoby v roce 2002, kdy se jednalo 

o 24 % podprůměrných jedinců. V našem výzkumu jich je dokonce 33,33 %. Úroveň 

základní motorické výkonnosti tedy velice klesla.  

V běžné populaci se v roce 2002 průměrně vyskytovalo 7 % výrazně 

podprůměrných jedinců. Během testování v roce 2012 jsme jich naměřili celých 

32,52 % v pátých třídách. Tato okrajová kategorie se stala centrem dnešní motorické 

výkonnosti a s kategorií podprůměrných jedinců tvoří většinové zastoupení probandů.  

Je vidět, že stanovený bodový průměr 20 – 24 stenů, ve kterém bylo původně 

zahrnuto procentuálně nejvíce testovaných osob, se dnes posunul do kategorie 15 – 19 

stenů. Nejvíce probandů spadá tedy do kategorie podprůměrných, ba-dokonce 

ve velkém zastoupení až do výrazně podprůměrných jedinců. 

Celkem podprůměrných a výrazně podprůměrných dětí z našeho testovaného 

souboru bylo celých 65,85 %, tedy nadpoloviční většina. Průměrně zdatných osob bylo 

19,92 % a nadprůměrných až výrazně nadprůměrných jsme naměřili pouze 14,23 %.  
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Hypotéza č. 1, kde jsme předpokládali, že zdatnost dětí mladšího školního věku 

díky hypokinetickému způsobu života je podprůměrná, se potvrdila.  

Protože v každé třídě a tím pádem i oblasti byl různý počet žáků, dívek 

i chlapců, podívejme se na bodový průměr, který nám umožňuje objektivně prokázat 

hypotézy a porovnat žáky z hlediska bydliště, pohlaví atd. Dle tabulky a grafu 

(viz. Příloha 10, Příloha 11) zjistíme, že fyzická zdatnost žáků 5. tříd nedosáhla 

ani poloviny maximálně možných získaných stenů. Průměrný počet získaných stenů byl 

bez ohledu na pohlaví a bydliště testovaných 18,95 stenů, takže fyzickou zdatnost 

a základní motorickou výkonnost dětí v pátých třídách musíme považovat 

za podprůměrnou. 

Náš předpoklad, že děti mladšího školního věku jsou skutečně méně aktivní, 

než si jejich tělo žádá, se potvrdil. Testovali jsme soubor průměrné populace, u které se 

očekávají průměrné výsledky, které reprezentují danou věkovou kategorii či oblast 

bydliště. Bohužel se naše hypotéza potvrdila a poukázala na možný dopad 

hypokinetického způsobu života. Nadměrné usnadňování práce, hromadná doprava, 

výtahy, média (Na náš životní styl má pravděpodobně velký vliv i klamavá reklama, díky 

které dochází k desinformacím ohledně zdravotní prevence a žádoucímu životnímu 

režimu. Je důležité si uvědomit, že šířit takovou reklamu je tím snazší, čím méně jsou 

konzumenti odborně vzděláni. (Kubálková, 2000)), nechuť k pohybu atd. negativně 

ovlivňují naši fyzickou zdatnost i základní motorickou výkonnost a s tím i celý náš 

současný život.  

Je velice pravděpodobné, že negativa pak bohužel dopadají i na další generace. 

Čili můžeme předpokládat, že se současný stav fyzické zdatnosti bude v průběhu 

dalších desítek let stále zhoršovat, pokud tedy nenastane nějaká změna.  

Ideálně by se měl změnit přístup rodičů k aktivitám dětí i ke sportu, což ale 

prakticky zařídit nelze. Pokud nejsou děti vedeny k pohybu v rodinách, je 

pravděpodobné, že si na život bez pohybu zvyknou velmi rychle. Tím vzniklá nadváha 

či obezita nebo nízká fyzická zdatnost vedou k tomu, že se děti mohou cítit 

při pohybových aktivitách nepohodlně, následně se jim mohou začít vyhýbat, bojí se 

neúspěchu nebo posměchu ze strany šikovnějších dětí a pomyslný kruh se uzavírá. 

U takto vedených dětí lze předpokládat, že stejně povedou i svoje děti a ty zase svoje.  
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Je na místě, aby u dětí školní docházkou povinných zasáhla škola. Pro děti 

v mladším školním věku mající sedavý životní styl je naprosto nezastupitelná úloha 

jejich učitele, který by měl děti vhodně motivovat k pohybovým aktivitám, být pro ně 

příkladem a hlavně je přesvědčit, že pohyb by měl být nezbytnou součástí jejich života, 

že každý si určitě najde pohybovou aktivitu, která se mu bude líbit, že nemusí být 

ve sportovních aktivitách nejlepší, přesto ho může tato činnost bavit a uspokojovat. Čili 

učitel musí být ochoten hodnotit tzv. individuální vztahovou normou. Hodnotit 

a povzbuzovat každého jedince zvlášť a hodnotit pouze jeho vlastní pokrok 

(popř. snahu). Pokud bude pedagog srovnávat všechny jedince dohromady, pozitivně 

pravděpodobně ovlivní jen nadprůměrné žáky. My ale zastáváme názor, že je třeba se 

zabývat většinou, kterou tvoří žáci průměrní a podprůměrní. A právě tyto bychom se 

měli snažit k pohybu přivést, protože se jedná o skupinu, která má větší sklony 

k hypokinetickému způsobu života. 

Domníváme se, že se může stát, že na 1. stupni se občas zkrátí hodiny tělesné 

výchovy ve prospěch jiných předmětů. Nezanedbatelná by byla i neochota učitelů 

cvičit, takže místo profesionálně vedené hodiny si děti potom např. „jen hrají s míčem“. 

Na některých školách hodiny tělesné výchovy na 1. stupni dle našeho předpokladu 

neprobíhají z kapacitních důvodů v tělocvičně nebo jsou spojovány na tělesnou výchovu 

dvě prvostupňové třídy dohromady, což se samozřejmě odráží na kvalitě výuky a mohlo 

by to mít negativní dopad na vztah dětí k tělesné výchově do budoucna. 

V dnešní přetechnizované době by kvůli zdraví a harmonickému rozvoji dětí 

mělo být hodin tělesné výchovy víc. Nabízí se nám doporučení ve formě povinné třetí 

vyučovací hodiny školní tělesné výchovy, která by mohla zajistit vyšší aktivitu a hlavně 

vyšší pravděpodobnost k získání kladného vztahu ke sportu. Minimálně by měla škola 

zařídit nepovinnou tělesnou výchovu, kterou by mohli navštěvovat a hlavně se v ní 

realizovat i žáci méně pohybově nadaní. Nemělo by se jednat o sportovní kroužky, 

např. o florbalový kroužek, ve kterém jde hlavně o vítězství nad jinými školami. 

V takovémto systému nemají méně pohybově nadaní žáci šanci se prosadit a je 

pravděpodobné, že je nikdy nezačne sportování bavit.  
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Z hlediska srovnávání fyzické zdatnosti probandů v závislosti na místě bydliště 

se nejvíce výrazně nadprůměrných žáků objevilo v Praze, celých 10,87 %. Nepoměrně 

méně žáků stejné kategorie bylo v malých městech, přesně 1,08 %. Na vesnicích se 

neobjevil jediný žák hodnocen jako výrazně nadprůměrný.  

Z hlediska nadprůměrných žáků si nelépe vedly školy na vesnicích, u kterých 

to bylo 11,48 % probandů, dále pak ve velkém městě se jednalo o 10,87 % probandů 

a v malých městech 7,53 % testovaných osob.  

Průměrných žáků se nejvíce vyskytlo v malých městech (21,51 %), další 

v pořadí byli pražští žáci (20,65 %) a nakonec vesnice (16,39 %).  

Z hlediska podprůměrných žáků se dostaly na poslední místo vesnice, které 

měly procentuálně nejvíce podprůměrných probandů (39,34 %). Za vesnicemi se 

objevilo velkoměsto (33,70 %) a nejlépe v této kategorii dopadla malá města 

(29,03 % probandů).  

Z pohledu nejnižšího hodnocení v kategorii výrazně podprůměrných dopadli 

nejhůře žáci z malých měst (40,86 %), dále pak testované osoby z vesnic (32,79 %) 

a nejlépe, ačkoli se jedná také o velice špatný výsledek, dopadla Praha (23,91 %).  

Hypotéza č. 2, kde jsme předpokládali, že úroveň pohybové zdatnosti dětí 

mladšího školního věku bydlících na vesnicích bude vyšší než u dětí z menších měst, 

se potvrdila. Podívejme se na průměr celkového součtu získaných bodů (viz. Příloha 12, 

Příloha 13). Průměr je vytvořen z celkově získaných bodových výsledků všech 

testovaných osob bez rozlišení pohlaví. Rozlišujeme pouze místo bydliště.  

Hypotéza č. 2 se sice potvrdila, ovšem nevychází ze základu, ze kterého 

předpoklad vzešel. Předpokládali jsme, že děti na vesnicích budou zdatnější, protože se 

musí více pohybovat kvůli vzdálenější škole apod. Děti z vesnic jsou sice zdatnější než 

děti z malých měst, ale rozdíl je velice malý. Obě skupiny mají podprůměrnou tělesnou 

zdatnost i motorickou výkonnost. 

Hypotéza č. 3, kde jsme předpokládali, že úroveň pohybové zdatnosti dětí 

mladšího školního věku bydlících na vesnicích bude vyšší než u dětí z velkoměsta 

(Prahy), se nepotvrdila. Žáci na vesnicích získali průměrně pouze 16,91 stenů, 

ale testované osoby z Prahy získaly 19,80 stenů, což rozhodně není dobrý výsledek, 

ale je lepší než u dětí z vesnických škol (viz. Příloha 12, Příloha 13).  
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Opět jsme vycházeli z předpokladu, že děti na vesnicích jsou nuceny se více 

pohybovat z různých důvodů a že mají k pohybu bližší vztah. Naše získané výsledky 

tomu ale nenasvědčují. Právě naopak. Děti z Prahy mají podle získaných hodnot vyšší 

fyzickou zdatnost než děti z vesnic, což lze přikládat větší nabídce sportovních kroužků 

a klubů různých druhů. Dítě z velkoměsta má velkou možnost si vybrat jakýkoli sport, 

který ho zaujme, což na vesnici není možné. Díky jeho vlastnímu výběru a zájmu je 

větší pravděpodobnost, že v kroužku vydrží a v daném sportu se bude rozvíjet ideálně 

až do dospělosti.  

Hypotéza č. 4, kde jsme předpokládali, že úroveň pohybové zdatnosti dětí 

mladšího školního věku bydlících v menších městech bude vyšší než u dětí z velkoměsta 

(Prahy), nebyla potvrzena. Testované osoby ve velkoměstě získaly průměrně 

19,80 stenů, testované děti v malém městě získaly pouze 16,35 stenů (viz. Příloha 12, 

Příloha 13). I v tomto případě jsme vycházeli ze stejného předpokladu jako 

v hypotéze č. 3. Rovněž děti z malých měst pravděpodobně také nemají tolik možností 

ve sportovní činnosti jako děti v Praze. Ukázalo se, že děti z malých měst mají zdatnost 

nejnižší. Úroveň fyzické zdatnosti a motorické výkonnosti pražských žáků je těsně 

pod průměrem. Žáci z malých i velkých měst mají podle průměrně získaných stenů také 

podprůměrnou základní motorickou výkonnost i fyzickou zdatnost.  

Znamená to tedy, že se hypotézy o vyšší zdatnosti dětí z malých měst a vesnic 

oproti Praze nepotvrdily. To vede k úvaze, že styl života dětí mladšího školního věku 

patrně není závislý na místě bydliště, ale souvisí s možností sportovního vyžití v dané 

oblasti. Pražské děti mají pravděpodobně větší možnost navštěvovat rozmanité 

sportovní oddíly než děti v malých městech či na vesnicích, kde je nabídka zúžená. 

Určitě hraje také roli to, zda rodiče mají na děti, respektive na vodění dětí do kroužků 

dostatek času. Jak už bylo zmíněno výše, hraje roli také druh sportovní aktivity, 

ale i četnost cvičebních jednotek týdně ve sportovních kroužcích.  

Při porovnání výsledků v závislosti na pohlaví zjistíme, že dívky získaly horší 

hodnocení základní motorické výkonnosti než chlapci. Celých 35,25 % dívek je 

hodnoceno jako výrazně podprůměrných. U chlapců se jedná o 29,84 %.  

V kategorii podprůměrných skončily lépe dívky. Umístilo se jich tam 31,15 %. 

Chlapců v této kategorii bylo 35,48 %.  
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Průměrných dívek se v celém testovaném souboru objevilo 25,41 % 

a průměrných chlapců 14,52 %.  

Za nadprůměrné bylo hodnoceno 13,71 % chlapců. U dívek to však bylo pouze 

5,74 %. 

Za výrazně nadprůměrné je celkem v normě dle Unifittestu považováno 6,45 % 

testovaných chlapců. Dívek se však v této kategorii objevilo málo, pouze 2,46 %.  

Při zprůměrování celkově dosažených stenů se ani jedno pohlaví nezařadilo 

do kategorie průměrných či nadprůměrných. Chlapci těsně nedosáhli dané poloviny 

20 stenů, konkrétně získali 19,76 stenů. Dívky v průměru získaly 18,14 stenů 

(viz. Příloha 10, Příloha 11), ani jedna kategorie testovaných osob se nedostala přes 

hranici průměrné fyzické zdatnosti.  

Během somatických měření se potvrdil fakt, že index tělesné hmotnosti (BMI) 

nerozlišuje aktivní a neaktivní tělesnou hmotu. V celém souboru mělo 52 % dětí 

nadprůměrné až velmi vysoké množství tělesného tuku. Ale nadváha až obezita byla 

prokázána pouze u 28 % z nich. Do kategorie podprůměrného až velmi nízkého 

množství podkožního tuku spadaly pouze 4 % probandů. Ale celkem 31 % testovaných 

dětí mělo podváhu. Přesně 44 % testovaných osob, tedy ani ne polovina, mělo průměrné 

množství podkožního tuku. V normě však z hlediska BMI bylo 41 % z nich.  

Měřením se potvrdilo, že BMI nevypovídá o faktickém stavu poměru aktivní 

a neaktivní hmoty v těle. 

Podle získaných výsledků lze předpokládat, že vyšší množství podkožního tuku 

je způsobeno nedostatečným pohybem a špatnou výživou. Bohužel takto nastavený 

režim může být v četných případech velice ovlivněn rodiči. Je tedy na učiteli, 

aby vhodným způsobem žáky ke zdravé výživě nenásilnou formou přivedl. Nabízí se 

různé množství her, hádání, ochutnávek, projektů apod. 

Pomocí dotazníků (viz. Příloha 9) jsme zjišťovali, kolik žáků pátých tříd 

z testovaného souboru sportuje pravidelně a zda pravidelné pohybové aktivity ovlivňují 

kladně fyzickou zdatnost daných jedinců. Jsme si vědomi určitých nepřesností 

v dotazníku, díky kterým nemusela být podána vždy jednoznačná odpověď. Z dnešního 

pohledu bychom otázky pozměnili a položili vhodnějším způsobem. Při zjištění 

nepřesností už náprava nebyla možná.  
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 Hypotéza č. 5, kde jsme předpokládali, že úroveň tělesné zdatnosti dětí 

mladšího školního věku, které pravidelně sportují, bude vyšší než u dětí, které sportují 

nepravidelně nebo nesportují vůbec, se potvrdila. Pravidelně sportující děti v průměru 

dosáhly průměrného hodnocení z hlediska své tělesné zdatnosti a základní motorické 

výkonnosti. Získaly 20,20 stenů. Oproti tomu testované osoby, které uvedly, že sportují 

jen občas a v nevedené hodině, získaly průměrně pouhých 15,94 stenů. Čili se zařadily 

do kategorie podprůměrně zdatných jedinců. Žáci z testovaného souboru, kteří přiznali, 

že nesportují vůbec, získali z celkového maxima 40 stenů průměrně pouze 12,05 stenů 

(viz. Graf 9). Jejich fyzická zdatnost je hodnocena jako výrazně podprůměrná.  

Na základě našich výsledků se lze tedy domnívat, že pravidelná, organizovaná 

sportovní činnost výrazně ovlivňuje fyzickou zdatnost jedince. Vzhledem 

k předpokládané nízké zdatnosti populace považujeme sportovní činnost za nezbytnou 

pro zvyšování úrovně fyzické zdatnosti a základní motorické výkonnosti. Na základě 

této potvrzené hypotézy se nám nabízí jako relativně dobré řešení, zavést povinnou třetí 

vyučovací hodinu školní tělesné výchovy. Nejen že by s velkou pravděpodobností 

přispívala ke zlepšení úrovně fyzické zdatnosti a s tím spojenému i celkovému zdraví, 

ale také by mohla pomoci u dětí vytvořit celoživotní kladný vztah k pohybu. Ten je totiž 

důležitým základem zdravého životního stylu v dospělosti.  

Pomocí kaliperu jsme všem probandům změřili množství podkožního tuku 

v těle. Tyto údaje jsme využili na porovnání průměrně dosažených stenů testovaných 

osob, které jsme rozdělili na kategorie dle množství podkožního tuku.  

Nejlépe skončila kategorie testovaných osob s podprůměrným množstvím 

podkožního tuku. Získaly průměrně 24,67 stenů (viz. Graf 10). Zařadily se mezi 

průměrně zdatné jedince. Jen těsně se nedostaly do kategorie nadprůměrně zdatných. 

Testovaní žáci označeni jako žáci s průměrným množstvím podkožního tuku získali 

v průměru 19,56 stenů, což je zařadilo do kategorie podprůměrně zdatných. Opět jen 

těsně nejsou v kategorii průměrných z hlediska fyzické zdatnosti a základní motorické 

výkonnosti. Testované osoby s nadprůměrným množstvím podkožního tuku dopadly, 

jak jsme předpokládali, hůře než skupiny s nižším množstvím podkožního tuku. Získaly 

průměrně pouhých 16,40 stenů, takže jsou řazené v kategorii podprůměrně zdatných 

jedinců. Poslední skupina s velmi vysokým množstvím podkožního tuku získala 
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v průměru jen 12,61 stenů. Jejich fyzická zdatnost a základní motorická výkonnost je 

hodnocena jako výrazně podprůměrná.  

Hypotéza č. 6, kde jsme předpokládali, že u dětí, které mají nadměrné množství 

podkožního tuku, bude jejich zdatnost nižší, než u dětí s optimálním 

(popř. podprůměrným) množstvím podkožního tuku, se tedy potvrdila.  

Podle získaných výsledků je patrné, že nadprůměrné až velmi vysoké množství 

podkožního tuku snižuje tělesnou zdatnost jedince. Je velice pravděpodobné, 

že v závislosti na snížené zdatnosti bude negativně ovlivňováno i celkové zdraví 

jedince. Získané výsledky a jejich vzájemné porovnání nám naznačují, že by se měl 

změnit životní styl dětí (lze předpokládat, že změna se týká i dospělých). Důležité je 

i zařazování zdravých potravin a snížení příjmu vysokoenergetických potravin. Dále je 

třeba věnovat se pravidelně určité pohybové činnosti, která bude nejen zvyšovat 

fyzickou zdatnost, ale i odbourávat stres, zlepšovat náladu a celkově působit 

na psychické, sociální i fyzické zdraví. Opět se nabízí, dle našeho soudu účinně 

vyhlížející řešení, zavést povinnou třetí vyučovací hodinu školní tělesné výchovy.  
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9 Závěr 

Hlavním cílem naší diplomové práce bylo zjistit úroveň základní motorické 

výkonnosti a fyzické zdatnosti dětí mladšího školního věku, kterou jsme zjišťovali 

pomocí motorického testu Unifittest společně se somatickým měřením. Dále jsme se 

zabývali zjišťováním aktuální tělesné zdatnosti dětí pátých tříd základních škol 

v závislosti na místě bydliště. Získané výsledky jsme porovnali s výsledky Unifittestu 

naměřenými v roce 2002, tedy deset let před zahájením našeho výzkumu.  

Vzhledem k nízkopočetnému souboru testovaných dětí tato práce pouze 

nastiňuje danou možnou situaci týkající se podprůměrné fyzické zdatnosti a motorické 

výkonnosti dětí mladšího školního věku. Nelze ji zobecnit na celou populaci. Všechny 

uvedené závěry se tedy týkají námi testovaného souboru dětí.  

Čtyři ze šesti hypotéz se potvrdily. Ta nejdůležitější, která se vztahuje 

k základní motorické výkonnosti a fyzické zdatnosti dětí mladšího školního věku, byla 

potvrzena a poukázala na podprůměrnou fyzickou zdatnost dětí dané věkové kategorie. 

Zjišťování úrovně fyzické zdatnosti u žáků pátých tříd v závislosti na místě 

bydliště poukázalo na fakt, že děti z hlavního města mají pravděpodobně více 

příležitostí věnovat se pohybové činnosti než děti žijící v malých městech nebo 

na vesnicích. Nabídka sportovních klubů, zájmových pohybových kroužků apod. je 

v Praze široká. Je tedy pravděpodobné, že díky těmto faktorům se objevila Praha 

z hlediska fyzické zdatnosti na předních místech, což jsme původně nepředpokládali.  

Pomocí dotazníku a naměřených výsledků jsme prokázali, že organizovaná 

sportovní činnost kladně ovlivňuje fyzickou zdatnost žáků. Z toho vyplývá, že je 

důležité, aby se děti aktivně pohybovaly a zlepšovaly tak svoji fyzickou zdatnost, 

celkové zdraví a hlavně si na pravidelnou sportovní aktivitu zvykly a provozovaly ji 

i v dospělosti.  

Vliv množství podkožního tuku v těle na fyzickou zdatnost se potvrdil. Děti, 

které měly nadprůměrné až velmi vysoké množství podkožního tuku, dosahovaly 

v průměru horších výsledků než děti s průměrným či podprůměrným množstvím 

podkožního tuku v těle. Z hlediska zvyšování fyzické zdatnosti a celkového zdraví 

jedince je nezbytně nutné zlepšit kvalitu jídelníčku a zařadit pravidelné pohybové 

činnosti do denního režimu.  
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Fyzická zdatnost i základní motorická výkonnost dětí předškolního věku je 

podprůměrná. Nyní je na učitelích základních škol, aby přivedli děti k pohybu a celkové 

změně životního stylu. Cílem učitelů primárního vzdělávání by měl být takový vliv 

na děti, který v nich vyvolá celoživotní kladný vztah k pohybu. Důležitý je tedy přístup 

učitelů a jejich způsob hodnocení v tělesné výchově, který by měl děti motivovat 

k dalším pohybovým činnostem. To u většiny případů lze zajistit jedině hodnocením 

individuálního pokroku a snahy jedince.  

Vidíme, že tělesná výchova je pro zdraví jedinců nezbytná. Rádi bychom 

doporučili možnost zavést povinnou třetí vyučovací hodinu tělesné výchovy 

na základních školách, která by mohla pomoci odbourávat stres, navazovat sociální 

kontakty, zmírňovat agresivitu a celkově tak zlepšit psychický stav jedinců. Další její 

výhodou by mohlo být snazší vedení dětí ke sportu a vytvoření jejich celoživotního 

kladného vztahu k pohybu. Více povinných hodin tělesné výchovy by mohlo vést 

ke změně životního stylu, která by pozitivně ovlivnila celkové zdraví dětí.  
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    T 2 T 1 (cm) T 4-1 (s) T 3b (min) (cm) (Kg) (mm)         

Dolní Břežany 0 41 190,5 11 4,39 148 35 23 3 16,0 7 9 9 4 29 

Dolní Břežany 0 40 183 11 4,19 140 27,2 27 3 13,9 7 8 9 3 27 

Dolní Břežany 0 37 179 11 3,43 151 38,7 27 3 17,0 6 8 9 2 25 

Dolní Břežany 0 37 156 11 4,25 154 40,9 27 3 17,2 6 5 9 3 23 

Dolní Břežany 0 35 160 11 3,36 142,5 39,3 46 3 19,4 6 6 9 2 23 

Dolní Břežany 0 39 172 12 3,28 156 37,2 36 3 15,3 7 7 6 2 22 

Dolní Břežany 0 34 155 12 4,19 148 38,7 51 3 17,7 6 5 6 3 20 

Dolní Břežany 0 34 165 12 1,50 149 44,1 43 3 19,9 6 6 6 1 19 

Dolní Břežany 0 41 170 13 2,59 148 40,9 44 3 18,7 7 7 4 1 19 

Dolní Břežany 0 34 160 12 2,21 147 40 37 3 18,5 6 6 6 1 19 

Dolní Břežany 0 32 178 13 1,42 137 31,1 24 1 16,6 5 8 4 1 18 

Dolní Břežany 0 38 154 13 2,21 139,5 31,1 29 2 16,0 7 5 4 1 17 

Dolní Břežany 0 33 142 13 1,18 143,5 30,2 29 2 14,7 6 4 4 1 15 

Dolní Břežany 0 34 140 13 1,42 148 43,3 71 3 19,8 6 4 4 1 15 

Dolní Břežany 0 38 144 14 1,34 146 44,1 72 3 20,7 7 4 2 1 14 

Dolní Břežany 0 15 151 12 2,14 149 31,9 27 2 14,4 2 5 6 1 14 

Dolní Břežany 0 17 157 14 1,10 147 38,1 29 1 17,6 2 6 2 1 11 

Dolní Břežany 0 21 141 14 1,26 150 44,2 43 2 19,6 3 4 2 1 10 

Dolní Břežany 0 17 130 13 1,34 142 41,7 60 1 20,7 2 3 4 1 10 

Dolní Břežany 0 26 137,5 16 1,34 142 37,9 44 1 18,8 4 3 1 1 9 
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Dolní Břežany 0 23 135 15 1,18 146,5 48,6 77 3 22,6 4 3 1 1 9 

Dolní Břežany 0 29 120 15 1,18 155,5 43,8 40 3 18,1 5 1 1 1 8 

Dolní Břežany 1 34 160 11 2,44 146 33,9 27 3 15,9 6 6 10 2 24 

Dolní Břežany 1 38 169 12 2,37 157 51,9 67 3 21,1 7 7 7 2 23 

Dolní Břežany 1 33 163 13 1,18 149 33,1 39 2 14,9 6 7 5 1 19 

Dolní Břežany 1 32 153 13 1,34 131 32,7 53 2 19,1 6 6 5 1 18 

Dolní Břežany 1 31 138 13 3,07 134 30,2 49 3 16,8 5 4 5 3 17 

Dolní Břežany 1 27 160 13 2,21 142 32,4 29 3 16,1 5 6 5 1 17 

Dolní Břežany 1 26 150 12 1,18 141 40,1 59 2 20,2 4 5 7 1 17 

Dolní Břežany 1 39 145 14 1,50 143 37,6 44 2 18,4 7 5 3 1 16 

Dolní Břežany 1 34 143 14 2,21 146 37,8 37 2 17,7 6 5 3 1 15 

Dolní Břežany 1 34 123,5 13 1,42 154 37,3 37 3 15,7 6 2 5 1 14 

Dolní Břežany 1 30 129 14 2,06 146 39,2 37 2 18,4 5 3 3 1 12 

Dolní Břežany 1 27 135 15 2,21 131,6 32,2 52 1 18,6 5 4 1 1 11 

Dolní Břežany 1 24 128 14 1,18 159 46,8 82 2 18,5 4 3 3 1 11 

Dolní Břežany 1 15 136 14 1,34 141 32 34 2 16,1 2 4 3 1 10 

Dolní Břežany 1 21 132 15 1,10 135,5 40,1 70 1 21,8 3 3 1 1 8 

Dolní Břežany 1 26 116 15 1,10 160 72,1 70 1 28,2 4 2 1 1 8 

Dolní Břežany 1 19 103 15 1,10 134 40 71 1 22,3 3 1 1 1 6 

Líbeznice 0 38 178 11 4,32 140 40,3 32 3 20,6 7 8 9 4 28 

Líbeznice 0 36 169 12 6,25 156 46 35 3 18,9 6 7 6 6 25 

Líbeznice 0 48 183 12 3,14 140 32,3 23 3 16,5 9 8 6 2 25 
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Líbeznice 0 35 159,5 13 6,25 148 50 42 2 22,8 6 6 4 6 22 

Líbeznice 0 50 148 13 2,52 137 32,9 34 3 17,5 9 5 4 1 19 

Líbeznice 0 20 167 13 5,00 145 38,1 20 2 18,1 3 7 4 4 18 

Líbeznice 0 31 165 14 5,00 155 35,2 23 3 14,7 5 6 2 4 17 

Líbeznice 0 28 151,5 13 1,18 150 43,9 41 3 19,5 5 5 4 1 15 

Líbeznice 0 27 147 12 2,06 142 37,7 31 2 18,7 4 4 6 1 15 

Líbeznice 0 23 149,5 13 1,18 140,5 35,8 34 1 18,1 4 5 4 1 14 

Líbeznice 0 23 130 14 1,18 136 40,2 51 3 21,7 4 3 2 1 10 

Líbeznice 0 30 121 15 1,02 148 38,1 28 2 17,4 5 2 1 1 9 

Líbeznice 1 47 185 13 4,04 149 35,9 31 3 16,2 9 9 5 4 27 

Líbeznice 1 30 163 12 4,53 137 30,4 17 3 16,2 5 7 7 5 24 

Líbeznice 1 33 171 12 2,59 155,5 47,9 50 2 19,8 6 8 7 2 23 

Líbeznice 1 33 154 13 4,25 148,5 42,2 31 3 19,1 6 6 5 4 21 

Líbeznice 1 24 145 12 3,36 146 35,7 32 1 16,7 4 5 7 3 19 

Líbeznice 1 40 154 14 3,28 139 29,1 27 3 15,1 7 6 3 3 19 

Líbeznice 1 24 166 13 3,28 153,5 38,2 19 1 16,2 4 7 5 3 19 

Líbeznice 1 35 124 13 4,46 143 40,7 31 3 19,9 6 2 5 4 17 

Líbeznice 1 24 142,5 13 3,21 138 34,1 34 2 17,9 4 4 5 3 16 

Líbeznice 1 36 127 16 2,14 150,5 35,3 25 2 15,6 6 3 1 1 11 

Říčany 0 43 195 11 3,14 156 40,2 31 3 16,5 8 10 9 2 29 

Říčany 0 70 173 11 4,04 139 34,8 24 3 18,0 10 7 9 3 29 

Říčany 0 46 162 11 4,52 153 34,9 23 3 14,9 8 6 9 4 27 
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Říčany 0 39 192 12 3,28 142 31,1 26 3 15,4 7 9 6 2 24 

Říčany 0 37 179 12 3,36 140 36,9 24 2 18,8 6 8 6 2 22 

Říčany 0 42 155 12 4,12 149 40,3 35 3 18,2 7 5 6 3 21 

Říčany 0 33 156 12 3,57 150 47,3 48 3 21,0 6 5 6 3 20 

Říčany 0 20 172 12 3,57 151,5 34,1 18 3 14,9 3 7 6 3 19 

Říčany 0 39 153 12 2,14 148,5 43,6 34 3 19,8 7 5 6 1 19 

Říčany 0 31 173 12 1,50 143 37,9 43 3 18,5 5 7 6 1 19 

Říčany 0 32 160 13 3,57 143 30,2 19 2 14,8 5 6 4 3 18 

Říčany 0 38 143 12 2,14 145 39 53 3 18,5 7 4 6 1 18 

Říčany 0 25 174 12 1,18 145 35,2 26 2 16,7 4 7 6 1 18 

Říčany 0 32 157 12 1,58 141 28,7 24 2 14,4 5 6 6 1 18 

Říčany 0 30 156 12 1,34 137 44,1 55 2 23,5 5 5 6 1 17 

Říčany 0 36 142 12 2,14 153,5 61,7 64 3 26,2 6 4 6 1 17 

Říčany 0 30 147 12 1,50 152,5 37,8 33 3 16,3 5 4 6 1 16 

Říčany 0 29 163 14 1,18 150 41,8 31 2 18,6 5 6 2 1 14 

Říčany 0 22 139 13 1,10 147 52,4 67 3 24,2 3 4 4 1 12 

Říčany 0 19 157 15 1,02 147 30,1 19 3 13,9 3 6 1 1 11 

Říčany 0 17 150 15 1,10 145 44,8 40 1 21,3 2 5 1 1 9 

Říčany 0 14 145,5 15 1,18 142 26,8 20 1 13,3 2 4 1 1 8 

Říčany 0 30 117 16 1,02 147 52,6 49 3 24,3 5 1 1 1 8 

Říčany 0 11 127 14 1,26 145 50,1 56 1 23,8 1 2 2 1 6 

Říčany 1 42 186 11 4,19 149 35,3 26 3 15,9 8 9 10 4 31 
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Říčany 1 43 177 12 4,39 149 34,5 21 3 15,5 8 8 7 4 27 

Říčany 1 23 189 12 3,36 150 34,7 30 3 15,4 4 10 7 3 24 

Říčany 1 30 167 11 2,44 133 23,2 16 3 13,1 5 7 10 2 24 

Říčany 1 34 183,5 12 2,44 150 39,1 24 3 17,4 6 9 7 2 24 

Říčany 1 31 165,5 11 2,37 145 40 35 3 19,0 5 7 10 2 24 

Říčany 1 36 173 13 3,28 155 39,4 52 2 16,4 6 8 5 3 22 

Říčany 1 28 170 12 2,52 154,5 48,9 38 3 20,5 5 8 7 2 22 

Říčany 1 35 163 13 3,57 137 31,3 25 3 16,7 6 7 5 3 21 

Říčany 1 33 168 13 3,57 148 34 28 3 15,5 6 7 5 3 21 

Říčany 1 27 152 12 1,58 150 43,5 33 3 19,3 5 6 7 1 19 

Říčany 1 24 161 13 1,34 154 40,1 30 2 16,9 4 7 5 1 17 

Říčany 1 35 135 13 2,06 138 31 34 3 16,3 6 4 5 1 16 

Říčany 1 8 153 12 2,14 142 27,9 25 3 13,8 1 6 7 1 15 

Říčany 1 30 140 14 1,18 153 36,9 28 3 15,8 5 4 3 1 13 

Říčany 1 22 153 14 1,10 154 36,2 41 3 15,3 3 6 3 1 13 

Říčany 1 12 151,5 13 1,10 149,5 36,1 30 2 16,2 1 6 5 1 12 

Říčany 1 23 145 15 1,34 142 30,3 24 3 15,0 4 5 1 1 11 

Palachova 0 45 158 11 3,50 152 47,1 47 3 20,4 8 6 9 2 25 

Palachova 0 41 160 11 3,43 152 50,2 48 1 21,7 7 6 9 2 24 

Palachova 0 45 156 12 3,21 152 34,6 39 3 15,0 8 5 6 2 21 

Palachova 0 42 155 12 1,18 153,5 50,4 69 3 21,4 7 5 6 1 19 

Palachova 0 38 140 12 1,18 131 34,9 23 1 20,3 7 4 6 1 18 
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Palachova 0 39 160 13 2,06 144 32,1 16 3 15,5 7 6 4 1 18 

Palachova 0 46 146 13 1,50 143 33,7 33 3 16,5 8 4 4 1 17 

Palachova 0 46 142 13 1,26 143 32,5 24 2 15,9 8 4 4 1 17 

Palachova 0 41 151,5 13 2,37 146 36,9 27 3 17,3 7 5 4 1 17 

Palachova 0 30 147,5 12 1,18 152 34,3 25 3 14,8 5 4 6 1 16 

Palachova 0 34 143 13 1,42 140 35,3 35 3 18,0 6 4 4 1 15 

Palachova 0 44 144 15 1,18 144 32,9 22 3 15,9 8 4 1 1 14 

Palachova 0 36 141 14 1,10 143 43,4 60 3 21,2 6 4 2 1 13 

Palachova 0 46 132 15 1,10 146 33,9 29 3 15,9 8 3 1 1 13 

Palachova 0 34 140,5 15 1,18 149,5 40,2 45 1 18,0 6 4 1 1 12 

Palachova 0 40 138 15 0,53 142 27,3 21 3 13,5 7 3 1 1 12 

Palachova 0 37 130 16 1,18 148 33,8 19 2 15,4 6 3 1 1 11 

Palachova 0 45 116 16 2,21 141 36,8 46 1 18,5 8 1 1 1 11 

Palachova 0 34 108 15 1,10 144,5 44 61 3 21,1 6 1 1 1 9 

Palachova 0 28 116 14 0,17 148 41,1 74 2 18,8 5 1 2 1 9 

Palachova 0 29 114 17 1,18 148,5 34,2 32 3 15,5 5 1 1 1 8 

Palachova 0 27 129 15 1,10 150 50,5 70 3 22,4 4 2 1 1 8 

Palachova 0 22 100 17 0,53 152,5 52,1 77 1 22,4 3 1 1 1 6 

Palachova 1 49 157,5 12 4,32 160,5 53,4 51 3 20,7 10 6 7 4 27 

Palachova 1 43 180 12 3,14 147 34,8 28 2 16,1 8 9 7 3 27 

Palachova 1 42 156 12 3,43 145 28,7 23 3 13,7 8 6 7 3 24 

Palachova 1 51 187,5 14 2,29 153 36,9 30 3 15,8 10 9 3 2 24 
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Palachova 1 40 169 12 2,52 147 34,8 28 3 16,1 7 7 7 2 23 

Palachova 1 40 171 13 2,59 153 44,6 61 1 19,1 7 8 5 2 22 

Palachova 1 39 152 12 2,29 135 27,3 27 2 15,0 7 6 7 2 22 

Palachova 1 37 173,5 13 2,37 157 38,6 28 3 15,7 7 8 5 2 22 

Palachova 1 39 142 13 1,18 141,5 31 23 3 15,5 7 4 5 1 17 

Palachova 1 45 145 15 1,10 138 30,3 26 3 15,9 9 5 1 1 16 

Palachova 1 26 160,5 13 1,18 145,5 38,1 33 3 18,0 4 6 5 1 16 

Palachova 1 42 153 15 1,02 149 39,1 33 3 17,6 8 6 1 1 16 

Palachova 1 53 133 16 1,10 137 36,6 47 1 19,5 10 3 1 1 15 

Palachova 1 34 137 14 1,18 140 36,4 27 3 18,6 6 4 3 1 14 

Palachova 1 32 140 14 1,10 148 41,9 42 2 19,1 6 4 3 1 14 

Palachova 1 39 121 14 1,58 144 30,3 26 2 14,6 7 2 3 1 13 

Palachova 1 24 125 14 1,10 159 58,1 59 2 23,0 4 3 3 1 11 

Palachova 1 31 139 15 1,18 165 54,1 49 1 19,9 5 4 1 1 11 

Palachova 1 39 121 18 0,17 145 35,2 33 1 16,7 7 2 1 1 11 

Palachova 1 27 124 19 1,10 145 51,2 57 1 24,4 5 2 1 1 9 

Palachova 1 32 108 18 1,10 155 54,2 60 1 22,6 6 1 1 1 9 

Palachova 1 33 106,5 16 1,18 140 41,9 47 2 21,4 6 1 1 1 9 

Palachova 1 23 116 15 1,10 140 39,1 43 1 19,9 4 2 1 1 8 

Palachova 1 15 134 15 1,18 153 40,1 35 3 17,1 2 4 1 1 8 

Palachova 1 27 90 17 0,08 142 40,2 63 3 19,9 5 1 1 1 8 

Palachova 1 20 114 17 0,35 140 40,4 38 1 20,6 3 1 1 1 6 
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Palachova 1 20 109 16 1,10 150,5 41,2 37 3 18,2 3 1 1 1 6 

Palachova 1 10 111,5 16 0,35 154 40,1 61 1 16,9 1 1 1 1 4 

Curieových 0 54 192,5 10 6,06 144 33,5 16 3 16,2 10 9 10 6 35 

Curieových 0 49 210 11 4,25 149 41,1 26 3 18,5 9 10 9 3 31 

Curieových 0 47 177 11 4,32 156 48,4 48 3 19,9 8 8 9 4 29 

Curieových 0 49 183 11 4,04 145,5 42,1 49 3 19,9 9 8 9 3 29 

Curieových 0 44 176,5 11 4,19 138 31 26 3 16,3 8 8 9 3 28 

Curieových 0 44 162,5 11 3,57 137 30,5 20 3 16,3 8 6 9 3 26 

Curieových 0 39 175,5 11 3,50 145 35,5 19 3 16,9 7 7 9 2 25 

Curieových 0 52 170 13 4,25 153 39,2 30 3 16,7 10 7 4 3 24 

Curieových 0 44 160 12 4,04 142 30,1 16 3 14,9 8 6 6 3 23 

Curieových 0 34 163 12 1,10 143 33,9 23 3 16,6 6 6 6 1 19 

Curieových 0 42 150 12 2,29 156,5 34,3 20 2 14,0 7 5 6 1 19 

Curieových 0 43 159 13 1,18 144 33,3 26 3 16,1 8 6 4 1 19 

Curieových 0 28 172 12 1,10 141 25,7 22 3 12,9 5 7 6 1 19 

Curieových 0 47 150,5 13 2,59 162,5 43,7 26 3 16,5 8 5 4 1 18 

Curieových 0 34 180 14 2,06 145 38,3 38 2 18,2 6 8 2 1 17 

Curieových 0 36 157 13 1,02 169 57,9 52 3 20,3 6 6 4 1 17 

Curieových 0 41 135 13 2,21 145 35,1 28 3 16,7 7 3 4 1 15 

Curieových 0 37 144 13 1,26 150 35,4 21 2 15,7 6 4 4 1 15 

Curieových 0 36 132 13 1,34 140,5 25 30 2 12,7 6 3 4 1 14 

Curieových 0 25 154 13 1,34 145 31,2 30 2 14,8 4 5 4 1 14 



  

 

Šk
o

la
 

P
o

h
la

ví
 

Le
h

-s
ed

 

Sk
o

k 
d

al
ek

ý 

Č
lu

n
ko

vý
 b

ěh
 

V
yt

rv
al

o
st

n
í 

čl
u

n
ko

vý
 b

ěh
 

V
ýš

ka
 

H
m

o
tn

o
st

 

P
o

d
ko

žn
í t

u
k 

sp
o

rt
 

B
M

I 

St
en

y 
T 

2
 

St
en

y 
T 

1
 

St
en

y 
T 

4
-1

 

St
en

y 
T 

3
b

 

C
el

ke
m

 s
te

n
y 

Curieových 0 20 151 13 1,26 152,5 48,5 47 2 20,9 3 5 4 1 13 

Curieových 0 48 120 15 1,34 140 29,9 16 1 15,3 9 1 1 1 12 

Curieových 0 29 113,5 13 1,10 142 42,5 67 1 21,1 5 1 4 1 11 

Curieových 1 51 188 11 5,00 156 38,5 30 3 15,8 10 10 10 5 35 

Curieových 1 44 169,5 12 4,04 142 32,8 31 3 16,3 8 7 7 4 26 

Curieových 1 40 179,5 12 3,50 150 37,9 35 3 16,8 7 9 7 3 26 

Curieových 1 40 174 12 2,37 140 30,1 43 3 15,4 7 8 7 2 24 

Curieových 1 45 152 13 3,07 150 41,9 39 3 18,6 9 6 5 3 23 

Curieových 1 44 155,5 12 2,44 140,5 26,2 21 3 13,3 8 6 7 2 23 

Curieových 1 38 155,5 12 2,59 143,5 35,9 21 3 17,4 7 6 7 2 22 

Curieových 1 37 141,5 12 3,21 150 35,1 42 3 15,6 7 4 7 3 21 

Curieových 1 37 158,5 13 1,10 134 30,4 27 2 16,9 7 6 5 1 19 

Curieových 1 44 143,5 13 2,21 145 35,1 28 2 16,7 8 5 5 1 19 

Curieových 1 40 148 13 2,21 138 31,8 33 3 16,7 7 5 5 1 18 

Curieových 1 37 148 13 1,26 158,5 47,8 45 3 19,0 7 5 5 1 18 

Curieových 1 34 138 12 1,42 142 32 28 3 15,9 6 4 7 1 18 

Curieových 1 36 149,5 13 2,21 158 35,4 32 3 14,2 6 5 5 1 17 

Curieových 1 37 125 13 1,26 158 49,5 48 2 19,8 7 3 5 1 16 

Curieových 1 35 142 13 1,42 132,5 27,6 33 3 15,7 6 4 5 1 16 

Curieových 1 38 139,5 14 1,26 149,5 33,2 35 3 14,9 7 4 3 1 15 

Curieových 1 36 128 13 1,18 154 46,2 48 3 19,5 6 3 5 1 15 

Curieových 1 32 118 13 1,34 137 29,1 24 3 15,5 6 2 5 1 14 
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Curieových 1 32 122 14 1,18 138 35,5 39 1 18,6 6 2 3 1 12 

Curieových 1 29 115 14 1,26 139 27,8 27 2 14,4 5 1 3 1 10 

Curieových 1 28 130 15 1,18 141 40,1 40 1 20,2 5 3 1 1 10 

Curieových 1 11 108 12 1,26 151,5 48,9 56 2 21,3 1 1 7 1 10 

Curieových 1 34 107 15 1,50 147 37,5 38 2 17,4 6 1 1 1 9 

Curieových 1 21 113 14 1,10 150 37,3 54 1 16,6 3 1 3 1 8 

Curieových 1 31 111 15 1,26 134 26,1 24 2 14,5 5 1 1 1 8 

Curieových 1 23 114,5 15 1,10 150 44,8 50 1 19,9 4 1 1 1 7 

Kunratice 0 51 185 10 7,34 154 35,6 23 3 15,0 9 9 10 7 35 

Kunratice 0 47 217 11 7,28 159 37,6 17 3 14,9 8 10 9 7 34 

Kunratice 0 45 207,5 11 5,27 160 42,5 22 3 16,6 8 10 9 5 32 

Kunratice 0 35 204 11 7,34 140 25 21 2 12,8 6 10 9 7 32 

Kunratice 0 50 188 11 4,46 144 37 29 3 17,8 9 9 9 4 31 

Kunratice 0 48 182 11 5,20 145,5 33,3 25 2 15,7 9 8 9 5 31 

Kunratice 0 48 159 11 5,07 145 37,3 35 3 17,7 9 6 9 5 29 

Kunratice 0 40 182 11 3,28 158 60,9 65 3 24,4 7 8 9 2 26 

Kunratice 0 45 168 12 4,19 150 36,5 41 3 16,2 8 7 6 3 24 

Kunratice 0 41 163,5 11 3,50 151,5 46,1 40 3 20,1 7 6 9 2 24 

Kunratice 0 40 181 12 3,14 150 40,2 22 1 17,9 7 8 6 2 23 

Kunratice 0 32 205 12 3,43 144,5 31,5 32 1 15,1 5 10 6 2 23 

Kunratice 0 43 161 13 4,12 145 46,1 45 2 21,9 8 6 4 3 21 

Kunratice 0 28 167,5 12 2,21 150 33,5 24 3 14,9 5 7 6 1 19 
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Kunratice 0 28 161 12 1,34 156 40,8 49 3 16,8 5 6 6 1 18 

Kunratice 0 25 158 12 1,26 144 30,9 31 2 14,9 4 6 6 1 17 

Kunratice 0 30 152 12 2,06 154 58,5 63 3 24,7 5 5 6 1 17 

Kunratice 0 29 145 12 2,44 136 28,3 21 3 15,3 5 4 6 1 16 

Kunratice 0 25 147 13 1,26 137 42,1 51 1 22,4 4 4 4 1 13 

Kunratice 0 29 106 13 1,26 152 58,1 62 1 25,1 5 1 4 1 11 

Kunratice 1 49 182 11 5,40 146 26,6 16 3 12,5 10 9 10 6 35 

Kunratice 1 37 171 11 4,39 140 36,5 33 3 18,6 7 8 10 4 29 

Kunratice 1 30 161 12 4,46 160,5 53,1 45 3 20,6 5 7 7 4 23 

Kunratice 1 30 152 11 2,29 156,5 41,9 46 3 17,1 5 6 10 2 23 

Kunratice 1 32 159 12 3,43 146 32,2 27 2 15,1 6 6 7 3 22 

Kunratice 1 32 179 13 2,52 145 34,2 19 3 16,3 6 9 5 2 22 

Kunratice 1 36 155,5 13 4,25 141 33,9 18 3 17,1 6 6 5 4 21 

Kunratice 1 34 151 12 3,57 151 38,5 47 2 16,9 6 5 7 3 21 

Kunratice 1 38 145 12 2,59 154 44,2 42 3 18,6 7 5 7 2 21 

Kunratice 1 32 118 12 4,12 150,5 42,5 43 1 18,8 6 2 7 4 19 

Kunratice 1 27 157 12 2,14 141,5 32,6 28 3 16,3 5 6 7 1 19 

Kunratice 1 28 154 13 2,06 150 35,1 24 2 15,6 5 6 5 1 17 

Kunratice 1 30 140 13 3,14 152 33,8 41 2 14,6 5 4 5 3 17 

Kunratice 1 26 151 13 3,21 148 30,5 17 1 13,9 4 5 5 3 17 

Kunratice 1 34 137 13 2,14 153,5 42,5 40 3 18,0 6 4 5 1 16 

Kunratice 1 40 115 13 3,43 146,5 32,5 28 2 15,1 7 1 5 3 16 
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Kunratice 1 31 129 13 1,58 141 30,1 29 2 15,1 5 3 5 1 14 

Kunratice 1 22 142 13 2,21 144 34,1 27 3 16,4 3 4 5 1 13 

Kunratice 1 31 110 14 3,50 148 44,8 37 2 20,5 5 1 3 3 12 

Kunratice 1 31 116 14 2,14 153 42,8 40 1 18,3 5 2 3 1 11 

Kunratice 1 17 126 16 1,26 148 31,5 40 1 14,4 2 3 1 1 7 

Kunratice 1 12 131 16 1,50 140 42,3 45 2 21,6 1 3 1 1 6 
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Příloha 6 

CELKEM BODŮ 4-14 15-19 20-24 25-29 30-40   

Chlapci 29,84% 35,48% 14,52% 13,71% 6,45% 100,00% 

Dívky 35,25% 31,15% 25,41% 5,74% 2,46% 100,00% 

Celkem 32,52% 33,33% 19,92% 9,76% 4,47% 100,00% 

 

Příloha 7 

Skóre baterie B Výskyt v populaci Hodnocení 

desetibodové hodnocení (%)   

4 - 14 7 Výrazně podprůměrný 

15 - 19 24 Podprůměrný 

20 - 24 38 Průměrný 

25 - 29 24 Nadprůměrný 

30 - 40 7 Výrazně nadprůměrný 



  

 

Příloha 8 

Popis a způsob provedení motorických testů 

Skok daleký z místa odrazem snožmo (T 1) 

1. Charakteristika 

Test dynamické, výbušně (explozivně) silové schopnosti dolních končetin.  

2. Zařízení 

Rovná, pevná plocha (žíněnka, plstěný nebo gumový pás, doskočiště na hřišti), 

měřicí pásmo. 

3. Provedení  

Ze stoje mírně rozkročného těsně před odrazovou čarou (chodidla rovnoběžně, 

přibližně v šíři ramen) provede testovaná osoba (dále jen TO) podřep a předklon, zapaží 

a odrazem snožmo se současným švihem paží vpřed skočí co nejdále. Přípravné pohyby 

paží a trupu jsou dovoleny, není však povoleno poskočení před odrazem. Provádějí se 

tři pokusy. 

 

Obr. 1
12

 

4. Hodnocení a záznam 

Hodnotí se délka skoku v centimetrech (cm), zaznamenává se nejlepší ze tří 

pokusů. Přesnost záznamu 1 cm. 

5. Pokyny a pravidla 

 Pohybový úkol vysvětlíme a předvedeme.  

 Odraz se provádí z rovné, pevné a neklouzavé plochy, není dovolena opora 

(např. o pevný okraj doskočiště) ani použití treter. Doskok je do pískoviště, 
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na žíněnku nebo plstěný pás, které je třeba zajistit před posouváním. Je nutné 

dbát na to, aby odrazová i dopadová plocha byla zhruba na stejné úrovni. 

 Měří se vzdálenost od čáry odrazu k zadnímu okraji poslední stopy dopadu 

(týká se i dotyku podložky jinou částí těla než chodidlem).  

Leh – sed opakovaně (T 2) 

1. Charakteristika 

Test dynamické, vytrvalostně silové schopnosti břišního svalstva 

a bedrokyčlostehenních flexorů. 

2. Zařízení 

Plstěný pás, koberec nebo tuhá gymnastická žíněnka, stopky. 

3. Provedení 

TO zaujme základní polohu leh na zádech pokrčmo, paže skrčit vzpažmo 

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

v kolenou v úhlu 90 stupňů, chodidla od sebe ve vzdálenosti 20 - 30 cm, u země je 

fixuje pomocník. Na povel provádí TO co nejrychleji opakovaně sed (oběma lokty 

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

dosáhnout max. počet cyklů za dobu 60 s. 

 

Obr. 2
13

 

 

4. Hodnocení a záznam 

Hodnotí a zaznamenává se počet úplných a správně provedených cyklů (cviků) 

za dobu 1 minuty (jeden cyklus = přechod z lehu do sedu a zpět do lehu). Pokud TO 

nevydrží cvičit celou jednu minutu, zaznamená se počet cviků za dobu, po kterou cvičit 

vydržela (přerušení cvičení je přípustné). 
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5. Pokyny a pravidla 

 Test se provádí jen jednou. Po výkladu a ukázce si TO vyzkouší správné 

provedení (v pomalém tempu provede dva kompletní cviky). 

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

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

na podložce, v sedu dotek kolen lokty (kontroluje pomocník). 

 Není dovoleno odrážení pomocí loktů, hrudní části páteře a zad od podložky.  

 Pohyb je třeba provádět plynule a bez přestávek po celou dobu jedné minuty, 

pauza (jedna i více) v důsledku únavy je však možná. 

 Skupinovým testováním ve dvojicích lze současně testovat několik osob, počet 

správně provedených cviků počítá necvičící. Testujícímu se doporučuje hlásit 

průběžně čas po 15 sekundách.  

Vytrvalostní člunkový běh na vzdálenost 20 m (T 3 alternativa b) 

1. Charakteristika 

Test dlouhodobé běžecké vytrvalostní schopnosti. Má celostní a obecný 

charakter, z fyziologického hlediska je v úzké vazbě na maximální aerobní výkon. 

2. Zařízení 

Běžecká dráha a prostor s možností vyznačit a realizovat běh "od čáry k čáře" 

ve vzdálenosti 20 metrů. Kazetový magnetofon s hlasitou reprodukcí a magnetofonová 

páska s nahraným programem (dnes už se využívá CD
14

), ruční stopky a tabulka 

pro eventuální korekci délky dráhy. 

3. Provedení 

TO opakovaně překonává vzdálenost 20 m během "od čáry k čáře" podle 

vymezeného časového signálu, který je reprodukován z magnetofonu. Cílem TO je 

udržet na dráze 20 m postupně se zvyšující rychlost běhu po dobu co nejdelší, přičemž 

na každý zvukový signál je nutné dosáhnout jednu z hraničních čar dvacetimetrové 

vzdálenosti. Test končí, jestliže testovaný není schopen dvakrát po sobě dosáhnout čáru 

v daném časovém limitu. Povolen je maximální rozdíl dvou kroků. Magnetofonový 
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záznam obsahuje mimo signál pro dosažení čáry také průběžnou informaci o době 

trvání testu a na začátku tzv. kalibrační test. 

 

Obr. 3
15

 

 

4. Hodnocení a záznam 

Testovaná osoba běh končí, jestliže není schopna dvakrát po sobě dosáhnout 

čáru v okamžiku reprodukovaného signálu. Registrovaným výsledkem je poslední 

ohlášené číslo ze zvukového záznamu, které označuje čas trvání běhu v minutách. 

Přesnost záznamu 0.5 minuty.  

5. Pokyny a pravidla 

 Na začátku magnetofonového záznamu je tzv. "kalibrační úsek" spolu 

s popisem, který slouží k ověření správného chodu magnetofonu a rychlosti 

posunu magnetofonové pásky. Eventuální korekce se provede úpravou délky 

dráhy běhu. 

 Test je určen především pro kryté prostory (hala, tělocvična), nevylučuje však 

provádění venku.  

 S ohledem na fyzické nároky je žádoucí přibližně 2 hodiny před testem nejíst, 

neprovádět test po fyzicky náročné činnosti, v extrémních teplotních či jiných 

podmínkách, či pokud se TO necítí dobře.  

                                                           
15

 (MĚKOTA, 2002) Popis a způsob provedené motorických testů, s. 13. 



  

 

Člunkový běh 4 x 10 m (T4-1) 

1. Charakteristika 

Test běžecké rychlostní schopnosti se změnou směru, z části také obratnostních 

dispozic. 

2. Zařízení 

Rovný terén. Dvě mety vysoké nejvýše 20 cm umístěné ve vzdálenosti 10 m 

od sebe – jsou součástí desetimetrové vzdálenosti. První meta je umístěna na startovní 

čáře dlouhé nejméně 1 m. Pásmo, stopky, pomůcka k vyznačení startovní čáry (křída, 

lajnovačka).  

3. Provedení 

Testovaná osoba zaujme postavení těsně před startovní čarou. Po povelech 

„Připravte se – pozor – vpřed“ vybíhá k metě vzdálené 10 m. Tuto metu oběhne a vrací 

se k první metě, kterou oběhne tak, aby proběhnutá dráha mezi druhým a třetím úsekem 

tvořila osmičku. Na konci třetího úseku již metu neobíhá, pouze se jí dotkne rukou 

a nejkratší cestou se vrací do cíle. Cílové mety se TO povinně opět dotkne rukou. 

 

Obr. 4
16

 

                                                           
16 http://www.gymmost.cz/scio/talent.pdf 



  

 

4. Hodnocení a záznam 

Hodnotí se celkový čas čtyř přeběhů v sekundách (s) a zaznamenává se čas 

lepšího ze dvou pokusů. Stopky se zastavují, jakmile se TO dotkne rukou mety v cíli. 

Přesnost záznamu 0,1 s.  

5. Pokyny a pravidla 

 Každá TO si proběhne celou dráhu volně na zkoušku.  

 Povinně se provádějí dva pokusy (zaznamenává se výsledek lepšího z nich). 

Odpočinek mezi pokusy musí být nejméně 5min.  

 Startuje se z polovysokého startu, tretry nejsou povoleny.  

 Při provádění venku je podmínkou příznivé počasí (přiměřená teplota, nesmí 

být velký vítr) a rovný suchý terén.  

 Pro jednoho běžce je třeba jednoho časoměřiče, zkušený časoměřič může měřit 

současně dva běžce na průběžných stopkách.  

(MĚKOTA, 2002) 



  

 

Příloha 9 

Dobrý den, 

jmenuji se Kristýna Brázdová, jsem studentkou 5. ročníku Pedagogické fakulty 

Karlovy univerzity. Pro svoji diplomovou práci potřebuji v rámci tělesné výchovy 

provést s dětmi tělovýchovné disciplíny, kterými změříme tělesnou zdatnost 

(UNIFITTEST 6 – 60: skoky, běhy, …). Jméno Vašeho dítěte z dotazníku slouží pouze 

pro propojení odpovědí z dotazníku s výsledky testů tělesné zdatnosti. Všechny údaje 

pro diplomovou práci budou zpracovávány statisticky, cca 250 dětí mladšího školního 

věku. Žádná jména žáků v práci nebudou uvedena.  

Ráda bych Vás požádala o podporu a souhlas s výše uvedeným měřením. 

Prosím o vyplnění následujících údajů: 

Jméno žáka: 

Výška Vašeho dítěte: 

Hmotnost Vašeho dítěte: 

Zdravotní stav Vašeho dítěte: 

a) Dobrý 

b) Omezení či částečné osvobození z Tv z důvodu:  

Pravidelně vykonávaný sport: 

a) NE 

b) ANO – jaký? (Pravidelně organizovaná tělovýchovná činnost) 

c) Ano – Různé typy tělovýchovné činnosti mimo vedenou hodinu. (např. s rodiči, 

… plavání, turistika, lyžování apod.) 

 Mnohokrát Vám děkuji za pomoc, Kristýna Brázdová. 



  

 

Příloha 10 

 
Příloha 11 

 chlapci dívky celkem 

Všechny oblasti 19,76 18,14 18,95 

Příloha 12 

 
Příloha 13 

  celkem 

Velké město 19,80 

Malá města 16,35 

Vesnice 16,91 



  

 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce 

Evidenční list 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané 

nahlédnutím do zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným 

účelům, ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné 

osoby než autora.  

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo 

rozmnoženiny závěrečné práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako 

s autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci tohoto 

prohlášení. 

Poř. č. Datum Jméno a příjmení Adresa trvalého bydliště Podpis 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

4. 
    

5. 
    

6. 
    

7. 
    

8. 
    

9. 
    

10. 
    

 


