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ABSTRAKT 

Název: 

Vliv somatických znaků na úspěšnost v testech zjišťujících předpoklady pro 

speciální tělesnou přípravu v Armádě České republiky. 

Cíl práce: 

Zjistit a porovnat vliv somatických znaků (tělesného složení a somatotypu) na 

výsledky v testech zjišťujících předpoklady pro speciální tělesnou přípravu v Armádě 

České republiky.  

Metoda: 

Práce odpovídá empiricky založené studii observačního typu. Měřený výzkumný 

soubor tvořili studenti (n = 12) Vojenského oboru (VO) navštěvující prezenční formu 

studia na Fakultě tělesné výchovy a sportu (FTVS) Univerzity Karlovy (UK) v Praze. Pro 

charakteristiku souboru byly použity metody deskriptivní statistiky – míra polohy 

(aritmetický průměr) a míra variability (směrodatná odchylka). Stanovení somatotypu 

bylo provedeno dle metody Heathové a Cartera (1967) pomocí programu Somatotype 

1.2.5. K analýze tělesného složení byla použita bioelektrická impedance (BIA), měřena 

byla pomocí přístroje Tanita MC - 980. K měření a hodnocení výkonu probandů byly 

použity testy zjišťující předpoklady pro speciální tělesnou přípravu (STP) v Armádě 

České republiky (AČR), které jsou součástí přijímacího řízení na VO FTVS UK v Praze. 

K posouzení vztahů mezi somatickými znaky a výsledky v testech byl zvolen 

Spearmanův korelační koeficient pořadí (rs). 

Výsledky: 

Nejčastěji se vyskytující somatotyp u studentů VO FTVS UK v Praze byl 

ektomorfní mezomorf (8 probandů z 12) a nejsilnější korelační vztah vznikl u ektomorfní                    

(rs = 0,585; rs = −0,585) komponenty a mezomorfní (rs = −0,559; rs = 0,559) komponenty 

s disciplínou přenášení zátěže (čas a body). Mezi ektomorfní komponentou a disciplínou 

přenášení zátěže se podařilo prokázat významnou signifikantní korelaci na hladině              

p ≤ 0,05. 

Klíčová slova: Antropometrické měření, bioelektrická impedance, somatotyp, 

speciální tělesná příprava, korelace 

 



 

ABSTRACT 

Title: 

The effect on somatic characteristics for success rate in the tests ensuring 

assumptions for the special physical training in the Army of the Czech Republic. 

Objective: 

To identify and compare the impact of somatic characteristics (body 

composition and somatotype) for the results of the tests ensuring the assumptions for 

the special physical training in the Army of the Czech Republic. 

The method: 

The dissertation corresponds with empirically based study of observational type. 

The measured research group was consisted of students (n = 12) of Military Department 

(VO) attending full-time studies at the Faculty of Physical Education and Sport (FTVS) 

of Charles University (UK) in Prague. To characterize the group, there were used the 

methods of descriptive statistics - rate position (arithmetic mean) and a measure of 

variability (standard deviation). Somatotype determination was performed according to 

the method of Heath and Carter (1967) using the program for somatotypes 1.2.5. To 

analyse the body composition was used a bioelectrical impedance analysis (BIA), it was 

measured using a device Tanita MC - 980. For the measurement and evaluation of 

probands were used tests for ensuring the conditions for special physical training (STP) 

in the Czech Army (AČR), which are part of VO FTVS admission procedure at Charles 

University in Prague. To evaluate the relationship between the somatic features and the 

test results was chosen Spearman rank correlation coefficient (rs).  

The results: 

The most frequently occurring somatotype students of VO FTVS at Charles 

University in Prague was ectomorphic mesomorph (8 probands of 12) and the strongest 

correlation relationship arose at ectomorphic (rs = 0,585; rs = −0,585), and mesomorphic 

components (rs = −0,559; rs = 0,559) components with discipline to carry the burden (time 

and points). For ectomorphic components were able to demonstrate a significant 

correlation significant at p ≤ 0.05. 

Keywords: Anthropometric measurements, bioelectrical impedance analysis, 

somatotype, special physical preparation, correlation 
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Seznam použitých symbolů 

Symbol Jednotka Název 

 

BMI kg/m2  Body mass index 

ECW   %  Extracellular water (extracelulární voda) 

FFM    %   Fat free mass (tukuprostá hmota) 

FM   %   Fat mass (tělesný tuk) 

h  cm  Tělesná výška 

ICW   %  Intracellular water (intracelulární voda) 

m  kg  Tělesná hmotnost 

n    Velikost souboru 

P  g/mm2  Tlak 

p       -  Hladina statistické významnosti 

r    -   Korelační koeficient 

rp    -  Pearsonův korelační koeficient   

rs    -  Spearmanův korelační koeficient 

SD       Směrodatná odchylka (standart deviance) 

SLG   %  Slugging percentage (průměr dosažených met) 

TBW   %  Total body water (celková tělesná voda) 

WHR       Waist to Hip Ratio (poměr obvodu pasu a boků) 
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Seznam použitých zkratek 

 

AČR  Armáda České republiky 

ANOVA Analysis of Variance (jednorozměrná analýza rozptylu) 

apod.  a tak podobně 

atd.  a tak dále 

ATP   adenosine triphosphate (adenosintrifosfát) 

BIA  bioelektrická impedance 

BML Biomedicínská laboratoř 

CASRI  Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu 

cm  centimetr 

CP creatin phosphate (kreatinfosfát)  

kg  kilogram 

m  metr 

MANOVA Multivariate Analysis of Variance (vícerozměrná analýza rozptylu) 

mm  milimetr 

např.  například 

PA  pohybová aktivita 

SAC  Skokansko-akrobatické cvičení 

Sb. Sbírka 

STP   Speciální tělesná příprava 

STVS MO Sportovní tělovýchovné středisko Ministerstva obrany 

tzv.  tak zvaný 

UK  Univerzita Karlova 

VO FTVS Vojenský obor při Fakultě tělesné výchovy a sportu 

WHO World Health Organization (Světová zdravotnická organizace)  
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1 ÚVOD 

V praxi existuje celá řada jednoduše měřitelných somatických ukazatelů (tělesná 

hmotnost, tělesná výška, BMI, obvod pasu, obvod boků, Waist to Hip Ratio (WHR), 

somatotyp, jednotlivé parametry složení těla), které lze použít nejen k identifikaci 

kardiovaskulárních rizikových faktorů nebo pro posouzení aktuálního tělesného stavu 

jedince, ale i k posouzení jeho fyzické připravenosti. Řada těchto ukazatelů přitom 

ovlivňuje předpoklady k určitému typu sportovní činnosti v jednotlivých vývojových 

obdobích člověka.  

Ke zvolení tématu mě dovedl nejen můj dlouhodobý pozitivní vztah ke všem 

druhům pohybových aktivit, ale i teoretické a praktické znalosti, které jsem získal 

v dosavadním průběhu studia Vojenského oboru (VO) na Univerzitě Karlově (UK) při 

Fakultě tělesné výchovy a sportu (FTVS).  

Studenti VO FTVS UK v Praze tvoří speciální skupinu v rámci tělovýchovného 

vzdělávání. Mají možnost získat nejvyšší tělovýchovné vzdělání se specializací na 

ozbrojené složky České republiky. Vojenský obor (od roku 1954) spadá pod Fakultu 

tělesné výchovy a sportu, která jakožto jedna z nejpozději založených fakult Univerzity 

Karlovy v Praze umožňuje studium oborů nejen v bakalářských, magisterských a 

doktorských programech, ale také ve formě celoživotního vzdělávání, díky kterému je 

přístup k těmto oborům zajištěn také široké veřejnosti.  

Uchazeči o studium na VO FTVS UK musí úspěšně absolvovat přijímací řízení, 

jehož nezbytnou součástí je i vojenská část, která obsahuje testy zjišťující předpoklady 

pro speciální tělesnou přípravu (STP) v Armádě České republiky (AČR). Následně musí 

studenti VO v průběhu bakalářského i navazujícího magisterského studia splňovat různé 

nadstandartní požadavky (např. kurzy přesunů na sněhu a ledu, vojenského plavání, 

přežití, vojenského lezení atd.), kterými se jejich studium liší od ostatních studentů na 

klasických tělovýchovných školách.  

Náplní budoucího zaměstnání absolventů VO je péče o vojáky ve sféře speciální 

a základní tělesné přípravy, spočívají např. v přípravě vojáků ke každoročnímu 

přezkoušení z tělesné přípravy (Normativní výnos MO 12/2011), organizaci sportovních 

dnů a armádních závodů, případně možnosti zúčastnit se zahraničních misí.  

Studenti VO musí splňovat určité funkční předpoklady, protože nároky na ně 

kladené jsou vyšší než na studenty běžných civilních tělovýchovných oborů (např. obor 
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Tělesná výchova a sport, Management sportu apod.). Voják z povolání je povinen 

dodržovat zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, kde jsou v §48 uvedeny základní 

povinnosti vojáků z povolání. Jedna z hlavních povinností vojáka je dbát o svou dobrou 

fyzickou zdatnost. Tělesná zdatnost a zdraví jedince vždy byly a stále jsou hlavními znaky 

bojeschopného vojáka. Organizace a struktura moderní AČR zahrnuje několik úrovní 

složek (velitelství a štáb, brigády, prapory, zdravotnické celky, vojenské školy, vědu a 

výzkum apod.), přičemž každá z těchto složek má jiné úkoly a povinnosti v rámci 

komplexnosti celé AČR. Z toho vyplývá, že pro každou pracovní pozici jsou prioritní jiné 

požadavky. Důsledkem toho mohou být veliké rozdíly ve fyzické a psychické 

připravenosti jednotlivých vojáků. 

Cílem práce bylo změřit somatické znaky (antropometrické parametry, 

somatotyp a tělesné složení) vybraných studentů VO FTVS UK a zjistit a porovnat vztah 

těchto znaků s výsledky z baterie testů zjišťujících předpoklady pro speciální tělesnou 

přípravu (STP). Každý uchazeč o přijetí na VO je na tom s fyzickou, psychickou nebo 

taktickou připraveností odlišně, stejně tak tomu je i s jeho somatickými znaky. Ve 

vojenské části přijímacího řízení musí uchazeč vynaložit maximální snahu a zároveň 

sladit všechny faktory sportovního výkonu, jako je vytrvalost, rychlost a síla spolu se 

somatickými a psychickými faktory.   
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2 VÝZKUMY ZABÝVAJÍCÍ SE ŘEŠENOU 

PROBLEMATIKOU 

2.1 Antropometrické a fyzické výkonnostní parametry 

hráček házené 

Samantha Louise Moss, Nicola McWhannell, Lars Bojsen Michalsik, Craig Twist 

Journal of Sports Sciences, Vol. 33, Iss. 17, 2015 

Tento článek pojednává o výzkumu, který se snaží maximalizovat potenciál pro 

úspěch na poli identifikace a tréninku talentů v rozvojových zemích. K výzkumu bylo 

zapotřebí použití špičkového systému, který vyžaduje sběr souhrnných a aktuálních údajů 

o elitních hráčích. Studie z tohoto článku se zabývá spojitostí antropometrických a 

fyzických vlastností mladých ženských házenkářek (16,1 let, SD = 1,3 let) u 47 ne-

elitních hráček z Velké Británie (15,7 let, SD = 1,3 let, tělesná výška 165,4 cm, 

SD = 5,8 cm, tělesná hmotnost 61,1 kg, SD = 7,8 kg), 44 elitních hráček z předních 

evropských soutěží (15,8 let, SD = 1,3 let, tělesná výška 169,3 cm, SD = 6,3 cm, tělesná 

hmotnost 64,0 kg, SD = 9,4 kg) a top-elitních mezinárodních hráček (17,1 let, 

SD = 1,1 let, tělesná výška 176,3 cm, SD = 6,6 cm, tělesná hmotnost 71,8 kg, 

SD = 8,6 kg). 

U všech hráček bylo provedeno, podobně jako v naší práci, měření 

antropometrických proměnných (tloušťka 8 kožních řas, tělesná hmotnost, tělesná výška, 

obvod paže v kontrakci, šířka humeru a femuru) a následně byl určen somatotyp. Tyto 

proměnné se ve výzkumu srovnávaly s výsledky výkonnostních testů, které se skládaly 

z různých disciplín (20 m sprint, skok do protipohybu, rychlost házení, člunkový běh, 

obratnostní test a Yo-Yo Intermittent Recovery test level 1). Jako statistickou metodu 

k porovnání antropometrických hodnot a výsledků výkonnostních testů byl ve studii 

použit Pearsonův korelační koeficient (rp), který pracuje na základě porovnávání 

bezrozměrného čísla se směrodatnými odchylkami obou proměnných. Na základě 

získaných zkušeností z tohoto článku jsme se kvůli nízkému počtů probandů naší skupiny 

rozhodli aplikovat korelační koeficient podle Spearmana (rs). 

V měření byly u top-elitních hráček naměřeny hodnoty, které v mnoha směrech 

převyšovaly hráčky elitní a ne-elitní. Top-elitní hráčky byly vyšší, měly vyšší podíl 
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svalové hmoty a větší tělesnou hmotnost. Rozdíl byl i u obvodu paže v kontrakci nebo u 

šířky epikondylu femuru a humeru.  

Somatotyp hráček (endomorf – mezomorf – ektomorf) u ne-elitních 

(4.0 – 3.4 – 2.3), elitních (3.8 – 3.3 – 2.6) byl mezomorfní endomorf a u top-elitních 

(3.3 – 3.2 – 2.6) se dá stanovit jako vyvážený somatotyp. Ve všech případech byla 

dominantní endomorfní komponenta a naopak ektomorfní byla nejmenší. Z uvedených 

trojčíslí je možné vypozorovat klesající hodnoty u endomorfní komponenty a současně 

narůstající výkonnost hráček. 

Na základě výše popsaných výsledků studie lze teoreticky uvažovat o spojitosti 

vlivu klesající endomorfní komponenty u hráček a nárůstu sportovní výkonnosti. Také je 

zde možné pozorovat, že u sportovních her není mezomorfní komponenta tak 

dominantním ukazatelem výkonnosti, jako tomu je u některých silových disciplín. 

2.2 Tělesný typ a výkon špičkových kubánských hráčů 

baseballu 

Carvajal WJ, et al. Body Type and Performance of Elite Cuban Baseball 

Players.  

MEDICC Rev. 2009;11(2):15–20. 

Tento článek uvádí přehled o problematice mezi spojením tělesného typu hráče a 

jeho sportovním výkonem. Ze studie vyplývá, že tělesná schránka člověka a jeho 

odpovídající somatotyp nejsou jedinými atributy, které určují sportovní výkon. Nicméně, 

tyto somatické faktory tvoří velice důležité předpoklady pro zapojení jednotlivce do 

určitého sportu a následného dosažení úspěchu v něm. Když vezmeme v potaz, že 

baseballoví hráči z Kuby patří v posledních pár desetiletích ke světové špičce, je 

pozoruhodné, že ohledně kinantropologie (nauka o pohybu člověka) baseballových hráčů 

a spojitosti s jejich výkonem je publikováno opravdu málo literatury.  

Bylo zde provedeno měření tělesné schránky, somatotypu, tělesných proporcí a 

sportovního výkonu u 100 nejlepších baseballových hráčů, kteří byli rozděleni do skupin 

podle své pozice a výkonu. Všichni hráči byli ze 43. Národní kubánské ligy – míčových 

her (měření proběhlo mezi listopadem 2003 až květnem 2004).  
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Jako kritérium výkonnosti hráče (kromě nadhazovačů, u těch byl výkon určen 

podle evidence výher a ztrát na konci sezóny) byla posuzována procentuální úspěšnost ve 

„slugging percentage“ (SLG), což značí hráčův průměr met dosažených odpalem. 

Z měření v článku vyplývá, že na všech pozicích se u hráčů objevil somatotyp 

endomorfní mezomorf (tabulka č. 1). Tento somatotyp znázorňuje převládající výskyt 

kosterního svalstva a větší adipozitu než štíhlost.  

Pozice Endomorfní komp. Mezomorfní komp. Ektomorfní komp. 

První metař (1B) 

Vnitřní polař (IF) 

Chytač (C) 

Vnější polař (OF) 

Nadhazovač (P) 

3.38 ± 0.41 

2.86 ± 0.24 

4.08 ± 0.31 

2.96 ± 1.31 

3.26 ± 0.16 

6.83 ± 0.42 

5.91 ± 0.24 

6.84 ± 0.21 

6.66 ± 0.23 

5.66 ± 0.17 

0.60 ± 0.39 

1.54 ± 0.23 

0.32 ± 0.29 

0.66 ± 1.07 

1.47 ± 1.16 

Tabulka č. 1 - Průměrné hodnoty komponent somatotypu špičkových kubánských hráčů 
baseballu podle jejich herní pozice. 

(směrodatná odchylka označená v tomto případě znakem ± ) 

Pro určení rozsahu rozdílu mezi proměnlivými hodnotami a ustanovenou 

statistickou hodnotou rozdílnosti byly ve studii aplikovány rozbory ANOVA a 

MANOVA (tabulka č. 2). Tento článek nás nasměroval k prostudování a pochopení 

problematiky dalších statistických metod, které bychom mohli aplikovat do výzkumu 

v naší práci.  

Na základě výzkumu uvedeného výše je patrné, že výsledky MANOVA testu 

ukázaly značné rozdíly mezi vektory, které tvoří somatotypy hráčů na každé pozici. 

ANOVA test zase prokázal, že každý komponent somatotypu přispěl ke značným 

rozdílům mezi vektory. Tyto výsledky potvrzují naší hypotézu v práci o spojitosti mezi 

vysokou fyzickou výkonností a dominancí mezomorfní komponenty u člověka. 

Analýza Somatotyp Hodnota p Tukyeho post hoc 
test 

MANOVA 

ANOVA 

ANOVA 

ANOVA 

! 

Endomorf 

Mezomorf 

Ektomorf 

0.67 

0.66 

0.72 

8.88 

0.00* 

0.02^ 

0.00* 

0.00* 

- 

C proti IF, OF 

C, IF proti P 

IF, P proti C, OF 

Tabulka č.  2 - Průměrný (!) somatotyp a komponenty somatotypu mezi špičkovými 
kubánskými hráči baseballu podle herní pozice (*p ≤ 0,01; ^p ≤ 0,05). 
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 Kinantropologie u baseballových hráčů s vysokým výkonem, popsána v této 

studii, korespondovala s dostupnou literaturou na dané téma. Na ohodnocení vztahu mezi 

tělesným typem hráče a výkonem je však potřeba další výzkum s porovnávacími příklady. 

Nicméně výsledky tohoto i našeho výzkumu mohou být aplikovány na kritéria u výběru 

a trénování jak kubánských špičkových baseballových hráčů, tak i studentů nebo 

uchazečů o studium na VO FTVS UK v Praze. 

Článek nám výborně slouží pro celkovou orientaci a přehled v problematice 

spojení mezi somatickými faktory a faktory sportovního výkonu. 

2.3 Analýza těl. složení a pohybové aktivity u českých a 

slovenských žen  

Aleš Gába, Miroslava Přidalová, Jana Pelclová, Jarmila Riegerová, Lenka Tlučáková 

Med Sport Boh Slov 2010; 19(3):152–159 

Primárním cílem této studie bylo posoudit stav českých a slovenských žen podle 

tělesného složení a pohybové aktivity. Do výzkumu se zapojilo 102 žen s průměrným 

věkem 62,66 let (SD = 4,51 let). Tělesné složení bylo stejně jako v našem případě 

diagnostikováno pomocí multifrekvenční bioimpedanční metody a pro stanovení 

intenzity a objemu pohybové činnosti v rámci jednoho týdne byl u probandů použit 

akcelerometr ActiGraph GT1M. Ve studii se autoři článku také úzce zaměřují na obezitu 

(zvýšená tělesná hmotnost s vysokým podílem tukové tkáně) a způsob její primární 

diagnostiky u široké veřejnosti. Tento způsob využívá výsledné hodnoty body mass 

indexu (BMI), se kterým pracujeme i v našem výzkumu. 

Význam a celkové výsledky této studie nejsou pro naší práci úplně zásadní. 

Hlavním obsahem pozorování pro nás byla spíše problematika týkající se použitých 

metod u statistického zpracování dat. Článek výborně slouží k orientaci v metodice a 

rétorickém zpracování nasbíraných dat. Autoři článku použili pro ověření síly vazeb mezi 

vybranými charakteristikami koeficienty korelace podle Pearsona (rp) a za statisticky 

významné byly označeny hodnoty přesahující hladinu p ≤ 0,01, popřípadě p ≤ 0,05. Tato 

metoda se příliš neliší od Spearmanova korelačního koeficientu, který jsme kvůli 

nízkému počtu probandů byli nuceni v práci použít my.  
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Vzájemné vazby mezi vybranými parametry tělesného složení a markery PA byly analyzovány 
v tabulce prostřednictvím Pearsonova korelačního koeficientu (*p ≤ 0,05) 

 

2.4 Antropometrická charakteristika, kompozice těla a 

somatotypy elitních juniorských tenistů 

Cristóbal Sánchez-Muñoz, David Sanz, Mikel Zabala 

Br J Sports Med 2007; 41:793-799 

Cílem studie z tohoto článku bylo pouze popsat antropometrické parametry, 

složení těla a somatotypy elitních juniorských tenistů a tenistek. Následně byly tyto 

hodnoty porovnány u prvních 12 elitních tenistů s níže umístěnými hráči a vytvořen 

profilový graf (somatograf) pro elitní juniorské tenisty.  

Výzkumu se zúčastnilo 123 elitních juniorských tenistů, z toho 57 mužů a 66 žen. 

Průměrný somatotyp elitních juniorských tenistů lze z měření definovat jako ektomorfně 

mezomorfní typ s hodnotami 2,4 (SD = 0,7) – 5,2 (SD = 0,8) – 2,9 (SD = 0,7).  

Z výsledků tohoto výzkumu si do naší problematiky zabývající se somatotypy 

přinášíme pohled, že pro mnoho sportů existují určité fyzické vlastnosti, které indikují 

vhodnost soutěžit v tomto či jiném sportu na nejvyšší úrovni. Lze tvrdit, že 

antropometrický profil je významným selektivním faktorem pro úspěch ve sportu.  

 Průměrný počet 
kroků (kroky/den) 

Středně zatěžující PA 
(hodin/týden) 

Intenzivní PA 
(hodin/týden) 

 

Věk 

h (cm) 

m (kg) 

FM (kg) 

BMI (kg/m2) 

FM (%) 

WHR 

FFM (kg) 

0,07 

−0,09 

−0,26* 

−0,32* 

−0,23* 

−0,31* 

−0,17 

−0,08 

0,10 

0,10 

−0,11 

−0,21* 

−0,17 

−0,25* 

−0,20* 

0,10 

−0,04 

0,02 

−0,08 

−0,15 

−0,10 

−0,17 

−0,11 

0,05 

 

Tabulka č.  3 - Hodnocení vztahu mezi vybranými parametry tělesného složení a 
markery pohybové aktivity (PA) u  n = 102 (upraveno podle Gába a kol., 2010, s. 5). 



 18 

Dále jsme se zde mohli seznámit s vyjadřováním somatotypů do tzv. somatografu 

(obrázek č. 1), kde je možné si prohlédnout všechny naměřené hodnoty somatotypů 

včetně průměrného. Tuto metodu jsme použili i v naší práci. 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na somatografu je vyznačen průměrný somatotyp elitních tenistů (2,4 – 5,2 – 2,9) 
znakem:  

 

2.5 Dlouhodobé monitorování aktuálního tělesného stavu 

populace s důrazem na příslušníky Armády České 

republiky 

Soumar Libor, Oberman Čestmír 
Vojenské rozhledy, 2010, roč. 19 (51), č. 4, s. 174–189 

Autoři v této studii uvádí, že nutnou podmínkou pro efektivní výběr na pracovní 

pozice vojenských profesionálů je znalost aktuálního tělesného stavu vojáků. Studie se 

snaží seznámit čtenáře s některými výsledky dlouhodobého testování vojáků Armády 

České republiky získanými v rámci výzkumné činnosti Vědeckého a servisního 

pracoviště tělesné výchovy a sportu (CASRI). 

Od roku 1993 do roku 2007 byla provedena studie, která měla za cíl porovnat 

vojenskou a civilní populaci v tělesných parametrech (BMI, WHR, tělesná hmotnost, 

množství tělesného tuku, množství svalové hmoty a somatotyp), výkonových 

Obrázek č.  1 - Somatograf znázorňující rozložení jednotlivých a 
průměrného somatotypu elitních tenistů. 
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parametrech (síla stisku ruky a výkon na bicyklovém ergometru-W170) a v riziku 

srdečně-cévních onemocnění. 

Do 1.7.2007 tato studie shromáždila data od 15133 osob (12002 mužů a 3131 žen, 

z toho 5511 civilních osob a 9622 vojáků). Průběh sběru dat u vyšetřované osoby začínal 

ziskem základních personálních údajů z dotazníku (anamnestická data, dřívější 

onemocnění, zranění, dědičné dispozice atd.). Po vyplnění dotazníku následovalo měření 

krevního tlaku, srdeční frekvence, vitální kapacity plic, (měření) síly stisku ruky atd., a 

poté měření antropometrických parametrů (podkožní tuk, obvody segmentů atd.). 

Poslední částí baterie byl submaximální zátěžový test na bicyklovém ergometru (W170). 

Tato studie nám výborně slouží pro orientaci v dané problematice. Také bude 

zajímavé jí sledovat u porovnání s výsledky naší práce. 

2.6 Stravovací zvyklosti a výživový stav studentů Univerzity 

obrany 

Profesor Ing. Aleš Komár, CSc. 
Vojenské rozhledy, 2012, roč. 21 (53), č. 2, s. 120–136 

V této studii byly na základě výzkumu stravovacích návyků a měření 

bioimpedanční analýzy zjišťovány změny tělesného složení u studentů Fakulty 

ekonomiky a managementu Univerzity obrany v Brně. Autor uvádí, že antropometrické 

údaje u studentů jsou ovlivňovány a těsně propojeny s jejich výživovým stavem a 

stravovacími návyky. Ve studijním semestru (vliv zkouškového období) se podle autora 

zvyšuje studijní zátěž, která má vliv na kondici profesionála. 

Výživový stav byl měřen na studentech vojenského denního studia 2. a 3. ročníku 

na Univerzitě obrany Fakultě ekonomiky a managementu v Brně. Výzkumný soubor byl 

tvořen 60 studenty (40 muži a 20 ženami). V tomto souboru bylo 13 mužů označeno za 

atlety a 27 za tzv. neatlety. Ve výzkumu proběhlo celkem dvakrát vážení výzkumného 

vzorku. Poprvé tomu bylo na začátku zimního semestru (září), podruhé na konci 

zkouškového období (únor). U druhého vážení studenti vyplňovali dotazník stravovacích 

a pohybových návyků. Tělesný stav se měřil pomocí přístroje TANITA BC 543, který 

rovněž používá metodu bioimpedance.  

Ze studie vyplývá, že na základě statistické analýzy byla potvrzena u mužského 

souboru alternativa, že s 95% pravděpodobností zátěž při studijním období ovlivňuje 

výživový stav u antropometrických ukazatelů (tělesná hmotnost, tělesný tuk a podíl 
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celkové tělesné vody v těle). Tato studie nám opět výborně slouží k orientaci 

v problematice zabývající se tělesným profilem a zpracováním naměřených hodnot. Dále 

můžeme s naměřenými hodnotami této studie porovnat výsledky našeho výzkumného 

vzorku.  
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V teoretické části práce jsme se zaměřili na rozbor problematiky 

antropomotoriky, somatotypologie a somatotypu, měření a hodnocení tělesného složení, 

sledování antropometrických parametrů a v neposlední řadě rozbor charakteristiky 

sportovního výkonu. 

3.1 Somatotypologie 

Dle Zvonaře, Duvače a kol. (2011) lze na antropomotoriku nahlížet jako na 

zásadní vědní disciplínu oboru kinatropologie. Její název vznikl spojením historických 

pojmů a to řeckého anthropos = člověk a latinského motus, které znamená pohyb. 

Obsahem antropomotoriky je studium motoriky člověka z její vnitřní a vnější stránky, 

kde vnitřní stránku tvoří pohybové předpoklady a vnější stránku motoriky tvoří konkrétní, 

pozorovatelné projevy pohybové činnosti, jakými jsou například tělesná cvičení 

realizovaná v nejrůznějších formách.  

Hájek (2001) uvádí, že vědní obor antropomotorika čerpá jako dílčí vědní obor 

z poznatkového komplexu mnohých speciálních a aplikovaných vědních oborů 

(fyziologie, biomechanika, kineziologie, didaktiky a dalších). Antropomotorika je 

interdisciplinární obor zasahující zároveň do antoropologie i do psychologie a teorie 

sportu. Základním zkoumáním je rovina studující pohybové předpoklady člověka a jejich 

vnější projevy, přičemž zkoumá obzvláště celkové pohybové (motorické) jednání člověka 

konané záměrně a uplatňované většinou ve sportovním, tělocvičném nebo léčebně 

rehabilitačním procesu. 

Z historického hlediska bylo již za života Hippokrata, jenž je častokrát považován 

za zakladatele lékařství, možné pozorovat teorii dělení stavby těla. Hippokrates dělil 

lidskou konstituci na dva charakteristické modely. Prvním modelem byl habitus 

apoplecticus, který se vyznačoval krátkou zavalitou stavbou těla s převažujícími 

horizontálními proporcemi a měl sklony k srdečním mrtvicím. Druhým modelem byl 

habitus phthisicus, kterým byl dlouhý, štíhlý člověk s převládajícími vertikálními 

proporcemi a s náchylností k tuberkulóze plic. Tyto dva modely byly používány k popisu 

lidské konstituce po celý středověk až do raného novověku. 
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Počátkem 19. století se zvolna začaly objevovat další typologie zabývající se 

problematikou dělení stavby těla. Nejvýznamněji se této problematice věnoval 

J.N. Halléh, který na základě převládající somatické struktury zavedl čtyři 

charakteristické druhy: abdominální (břišní), kraniální (lebeční), thorakální (hrudní) a 

muskulární (svalový). Na tento J. N. Hallého způsob rozdělení stavby těla navazovala 

s podobným pojmenováním valná většina pokračovatelů v jeho práci (obrázek č. 2). 

Podle Fettera (1967), Riegrové a kol. (2006) u nás ve 30. letech 20. století toto dělení 

bylo vysoce uznávané a používané. 

 

 

 

 

 

 

Postupem času vzniklo několik dalších členění. Bezesporu je nutno 

zmínit E. Kretsmera, který se podstatně zasloužil o rozvoj této problematiky ve 

20. století, neboť rozdělil tělesné typy na  typ astenický (popisující člověka štíhlého 

s úzkým rysem obličeje a se sklonem ke schizofrenii), typ atletický (s mohutně 

vyvinutým skeletem a muskulaturou; od tohoto typu postupem času autor upustil) a typ 

pyknický (vyznačující se svou robustností a šířkou a podle autora sklonem k manio-

depresivní psychóze) viz obrázek č. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.  2 - Dechový, zažívací, svalový a mozkový typ podle Sigauda (Riegerová, 
Ulbrichová, Přidalová 2006, s. 65). 
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Další rozvoj v určování tělesné stavby těla je přisuzován Wiliamu Sheldonovi, 

tvůrci novodobé a dosud nejlépe vypracované typologické metody, která byla uveřejněna 

již roku 1940. Ve své knize Varietes of human physique, kterou publikoval se svými 

kolegy ve zmiňovaném roce, uvedl pojem zvaný somatotyp. Popis typologie podle 

Sheldona se zcela odlišuje od postupů minulých. Autor se zprvu zaměřuje na  jednotlivé 

segmenty těla a až postupem času se zabývá somatickou strukturou jako kompletním 

souborem. Sheldon se pokoušel tímto způsobem po vzoru Kretschmerovy typologie přijít 

na spojitost psychických vlastností a tělesného složení, podle které následně vytvořil 

tzv. psychotypy. Riegerová a kol. (2006) zmiňuje, že dříve se typologie stanovovaly 

pomocí fotografie a k určení somatotypu se používal poměr mezi tělesnou výškou a 

hmotností jedince. 

3.1.1 Somatotyp 

Problematika somatotypu je často zmiňována ve spojení se sportovním výkonem, 

a proto je třeba si tento pojem nejprve definovat. 

Pavlík (1999) popisuje somatotyp jako komplex proporčních rysů jedince. Lze ho 

vyjádřit pomocí tří čísel, která se nachází na sedmibodové stupnici. Jak uvádí Zvonař, 

Duvač a kol. (2011), na somatotyp člověka lze nahlížet jako na souhrnné stanovení 

Obrázek č.  3 - A) astenický, B) atletický, C) pyknický typ podle Kretchmera 
(Riegrová, Ulbrichová, 1998, s. 51). 
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tělesné stavby člověka, charakteristických tvarů a rozměrů lidského těla. I přestože je 

somatotyp ovlivněn ze 70 % geneticky, je možno ho do určité míry měnit. 

Jednotlivé komponenty mohou být ovlivněny řadou faktorů (až o 1,5 – 2 body) 

např. stravovacími zvyklostmi, pohybovou aktivitou nebo aktuálním zdravotním stavem. 

Riegerová a kol. (2006) uvádí, že takovéto změny komponent se mohou odrazit na 

fyzické výkonosti i vzhledu osoby. 

Jak zmiňuje Dylevský: „Somatotyp je záznam (vyjádření) o okamžitém 

morfologickém stavu vyšetřovaného jedince. Somatotyp zachycuje prostorové utváření 

lidského těla vyjádřené délkovými, šířkovými a obvodovými rozměry a jejich poměry“ 

(Dylevský, 2009, s. 41).  

3.1.1.1 Typologie Sheldona, Heathové a Cartera 

Dle Dylevského (2009) je pro potřeby sportovní a ergometrické nejvíce 

propracovaná sheldonovská metodika určování somatotypu, přičemž tato typologie byla 

určena výlučně pro mužskou populaci. Carter a Heathová ve své publikaci (1990) uvádí, 

že Sheldon svůj postup určování tělesné stavby vybudoval na bázi prozkoumání značného 

počtu dat se somatometrickými údaji.  

Podle Zvonaře, Duvače a kol. (2011) založil podstatu svého postupu určování 

tělesné stavby Sheldon (1954) na názoru, že mezi lidmi nelze najít jenom vyhraněné 

konstituční typy. V jeho publikaci (1954), kterou zmiňujeme výše v textu, popisuje 

Sheldon dílčí somatotypy třemi čísly. Tato tři čísla určují jednotlivé komponenty 

somatotypu, kde první číslo vyznačuje endomorfní komponentu, druhé mezomorfní 

komponentu a třetím se znázorňuje komponenta ektomorfní. Hodnoty se pohybují na 

7 bodové stupnici, kde je číslo 1 nejmenším a číslo 7 největším možným zastoupením 

určitě komponenty v somatotypu. Tyto 3 hodnoty se následně zanáší do ilustrativního 

grafu (somatografu) ve tvaru zaobleného trojúhelníku (obrázek č. 4). Na vrcholcích 

trojúhelníku jsou zobrazeny typy extrémního somatotypu, ve středu jsou značeny 

vyvážené typy a následně uvnitř ostatní mezitypy.  
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Podle Cartera a Heathové (1990) se k určování somatotypu touto metodou 

používají specifická antropometrická měřidla (např. krejčovský metr, váha, kaliper, 

stadiometr a posuvné měřidlo). Z antropometrických parametrů se měří tělesná výška, 

tělesná hmotnost, obvodové (obvod lýtka a paže) a šířkové rozměry (biepikondylární 

průměr humeru a femuru) a tloušťka vybraných kožních řas (nad tricepsem, nad trnem 

kyčelním, na lýtku a pod lopatkou).  

Pro výsledné určení somatotypu se mohou použít specifické formuláře pro určení 

somatotypu nebo různé počítačové programy. Naměřené hodnoty lze shrnout tak, že 

tloušťka kožních řas určuje endomorfní komponentu, biepikondylární šířka humeru a 

femuru s tělesnou výškou mezomorfní komponentu a z koeficientu mezi tělesnou výškou 

a hmotností určujeme komponentu ektomorfní. (Carter, 1990; Reilly, 2009; Reigerová a 

kol.,  2006) 

Štěpnička (1979) uvádí, že je možné spojovat somatotypy do různých kategorií. 

Nejčastěji je rozdělujeme na základě převahy určitých komponent a podle poměru 

komponent mezi sebou. Pro vytvořené skupiny užíváme slovní označení. Podle Pavlíka 

(1999) je možné formulovat extrémní typy somatotypu trojčíslím, kde 7 – 1 – 1 znamená 

extrémní endomorfii, 1 – 7 – 1 extrémní mezomorfii a 1 – 1 – 7 extrémní ektomorfii. 

Riegerová a kol. (2006) uvádí, že je možné somatotypy sjednocovat do skupin podle 

převahy dílčích komponent (obrázek č. 5): 

Obrázek č.  4 - Somatograf dle Sheldona (1994). 
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1. Vyrovnaní mezomorfové – dominantní je druhá složka, v tomto případě jsou 

první a třetí složka nižší a obě stejné nebo se neliší o více než půl bodu.  

2. Ektomorfní mezomorfové – dominantní zde je druhá složka a první je nižší než 

třetí. 

3. Mezomorfové ektomorfové – druhá složka se třetí jsou stejné nebo mezi nimi není 

rozdíl o více než půl bodu. První komponenta je nižší. 

4. Mezomorfní ektomorfové – dominantní je třetí složka, první je nižší než druhá. 

5. Vyrovnaní ektomorfové – dominantní je třetí složka, první s druhou jsou stejné 

nebo se neliší o více než o půl bodu a zároveň je třetí složka vyšší. 

6. Endomorfní ektomorfové – dominantní je třetí složka, druhá složka je nižší než 

první. 

7. Endomorfové – ektomorfové – první a třetí složka jsou stejné nebo mezi nimi není 

rozdíl větší než půl bodu, druhá složka je nižší. 

8. Ektomorfní endomorfové – dominantní je první složka, druhá je nižší něž třetí. 

9. Vyrovnaní endomorfové – dominantní je první složka, druhá se třetí jsou stejné 

nebo se neliší o více než půl bodu. 

10. Mezomorfní endomorfové – dominantní je zde endomorfie, třetí složka je nižší 

než druhá 

11. Mezomorfové – endomorfové – první a druhá složka jsou stejné nebo mezi nimi 

není rozdíl větší než půl bodu, třetí složka je nižší. 

12. Endomorfní mezomorfové – dominantní je druhá složka, třetí je nižší než první. 

13. Střední somatotypy– ani jedna ze složek se neliší o více než jeden bod od ostatních 

složek a skládá se z hodnot 3 a 4 (Riegrová, Přidalová a Ulbrichová 2006). 
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Podle Hájka (2001) je nejvhodnější metodou Heath – Carter (1967). Pavlík (1999) 

uvádí, že metoda Heath – Carter (1967) není omezená 7 stupni, jako tomu je u typologie 

podle Sheldona, nýbrž je otevřenější. Z toho tedy vyplývá, že počet somatotypů je 

teoreticky neomezený. Dylevský (2009) tvrdí, že pro sportovní potřeby určování 

somatotypu je nejvhodnější Sheldonova metoda. Dále uvádí, že aplikace neohraničené 

stupnice u určování somatotypu ukázalo, že ektomorfní složka nepřesahuje na stupnici 

9 bodů, složka mezomorfní je schopná vyšplhat se až na 10 bodů a endomorfní složka 

nedosahuje hodnot vyšších než 14 bodů. 

3.1.1.2 Somatotypy sportovců 

V novodobé historii není u řazení sportovců do různých typologických upořádání 

tak dlouhá tradice jako u somatometrických měření. Jako jedna z prvních přišla po 

2. světové válce do popředí Sheldonova metoda. Dle Pavlíka „První závažnější práce 

tohoto druhu je Curetonova studie somatotypů 22 atletů, plavců, gymnastů 

zjednodušenou Sheldonovou metodou (probandy nefotografoval) na OH v Londýně 1948. 

Taner (1964) na OH v Římě pak provedl zařazení 137 olympioniků do Sheldonova grafu. 

Zjistil, že vítězové soutěží měli hodnotu mezomorfní komponenty označenou nejméně 

pátým stupněm. K podobným závěrům došel i Carter (1969), který otypoval se 

Obrázek č.  5 - Kategorie somatotypů, rozdělení na základě dominance jednotlivých 
komponent (upraveno podle Štěpničky, 1979). 
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spolupracovníky 1265 vrcholových sportovců na OH 1968 v Mexiku. Conradovu metodu 

k typologii sportovců používal v Německu Wutscherk (1969)“ (Pavlík, 1999, s. 12). 

Zvonař, Duvač a kol. (2011) uvádí, že stanovení určitého somatotypu může být 

vhodným nástrojem pro orientační určení somatických předpokladů k motorické činnosti. 

Není však možné nahlížet na něj jako na naprosto platné hledisko. Konkrétní rozptyl 

somatotypů lze nalézt i u vrcholových sportovců (obrázek č. 6). Přesto lze stanovit 

základní fakta, která se na výkonnosti projeví. V somatotypech řady sportovců dominuje 

mezomorfní komponenta. Na dominanci mezomorfní komponenty se podílí především 

pravidelná pohybová aktivita, která může vést ke zvýšení podílu tukuprosté hmoty (FFM) 

na úkor tukové tkáně. V extrémních hodnotách lze mezomorfní komponentu pozorovat u 

sportů se silovým charakterem (např. vzpěrači a kulturisté). Oproti tomu např. ve 

sportovních hrách (basketbal, hokej) už není dominance mezomorfní komponenty tak 

výrazná. Endomorfní komponentu je možné chápat jako tukovou složku. Ve vztahu ke 

sportovní výkonnosti tuto komponentu lze označit jako „brzdivý faktor“, s výjimkou 

zápasníku či vrhačů, tedy sportovců, kterým vysoká tělesná hmotnost pomáhá k lepším 

výkonům. Naopak pro vytrvalostní běžce na dlouhé tratě, u kterých je výhoda být štíhlý, 

je vhodný vysoký stupeň ektomorfní komponenty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.  6 - Rozmístění somatotypů československých vrcholových sportovních 
gymnastů (Štěpnička, 1972, s. 37). 
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Vilikus (2013) demonstruje odlišnost somatotypů na příkladu dvou desetibojařů. 

Prvnímu desetibojaři byl stanoven somatotyp (4 – 7 – 4). U tohoto výsledku lze 

konstatovat, že díky dominanci mezomorfní komponenty je svalstvo dostatečné pro 

silové disciplíny, ale je zde i poměrně vysoká endomorfní komponenta, která může 

desetibojaře omezovat u skokanských a běžeckých disciplínách. Druhý desetibojař 

se somatotypem (1 – 5 – 3) má minimální endomorfní komponentu, což značí minimum 

podkožního tuku a tím pádem výhodu u skokanských a běžeckých disciplín. Nízká 

hodnota mezomorfní komponenty druhého desetibojaře je však nevýhodou u silových 

disciplín. 

Určování somatotypů ve vztahu k jednotlivým sportům se věnuje nespočet autorů. 

Pavlík (1999) uvádí, že v 80. - 90. letech u nás probíhala řada studií zabývajících se 

somatotypem sportovců a sportovkyň. Uvádí například Kosovou (1983), která popsala 

somatotypy basketbalistů, Chovancovou-Pataki-Vavrovič (1983) zjišťující somatotypy 

vzpěračů, a nebo například Pavlíka (1996), který se zabýval somatotypy ultramaratonců.  

U sportovní hry fotbal se touto problematikou zabývá například Psotta (2006), 

který uvádí, že ve fotbale se více prosazují hráči se subtilnějším somatotypem, 

což znamená, že hodnota hráčovy mezomorfní složky je nízká a naopak ektomorfní 

složka je vysoká. 

3.1.1.3 Somatotypy vojáků z povolání a studentů vojenských škol 

Ve své publikaci upozorňují Hlúbik a Střítecká (2007), na základě 

antropomotorických měření, na značné riziko výskytu nadváhy a obezity a na poměrně 

zvýšenou možnost výskytu kardiovaskulárních chorob u dětí.  

Somatotypy se zabývá ve své práci i Kasal (2011), který uvádí, že u plavců ve 

vojenském víceboji převládá somatotyp ektomorfní mezomorf, který značí malý výskyt 

podkožního tuku spolu se štíhlou a svalnatou postavou plavce. Na základě svého měření 

stanovil 180 – 185 cm jako nejlepší tělesnou výšku pro plaveckou překážkovou dráhu.  

Bezpochyby je důležité zmínit Štěpničku (1979), který ve své práci uveřejnil výsledky 

měření studentů tělesné výchovy UK FTVS v Praze. Tohoto měření se v letech 1969 až 

1975 zúčastnilo 543 studentů mužského pohlaví. Na Akademii ozbrojených sil 

v Liptovském Mikuláši se věnoval problematice somatotypu vojenských studentů ve své 

práci Ebner (2008). 
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3.1.2 Tělesné složení a jeho modely 

Pařízková (1962) uvádí, že posuzování tělesného složení je nedílnou součástí při 

hodnocení fyzické zdatnosti a výkonnosti organismu člověka. Jeho význam nespočívá 

pouze ve vyšetření běžné populace a jeho spojitosti s výživou a ontogenezí, ale také při 

vyšetření nejrůznějších onemocnění (kardiovaskulární choroby, obezita), dále také u lidí 

s malnutricí a v největší míře také u sportovců. 

Riegerová a kol. (2006) uvádí možnost využití různých technik a měřidel 

v klinické a antropologické praxi, která vychází z různých modelů tělesného složení 

(dvou-, tří- nebo případně čtyřkomponentový model).  Dvoukomponentový model je 

z klinického a praktického hlediska nejpoužívanější. Podle něj je tělo rozděleno na dvě 

základní komponenty, a to tuk (fat mass, FM) a tukuprostou hmotu (fat – free mass, 

FFM). Ve tříkomponentovém modelu se v praxi zajímáme o podíl tuku, svalstva a kostní 

tkáně. Čtyřkomponentový model specifikuje hmotnost jako součet tuku, extracelurární 

tekutiny, buněk a minerálů. Podle Pařízkové (1988) můžeme chápat tělesné složení 

z hlediska molekulárního, atomového, buněčného, tkáňového a celotělového. Z pohledu 

Novotného (2013) je jedním z dalších ukazatelů tělesné stavby složení těla. Z hlediska 

pohledu lze tělesné složení definovat na různé modely. Jedním z nich je molekulární 

model, ve kterém lze lidské tělo rozdělit a určit množství vody, tuků, proteinů, sacharidů 

a minerálů. Další model je z pohledku anatomického, kde je výchozím hlediskem 

zastoupení jednotlivých prvků v těle (např. uhlík, vodík, kyslík, dusík a vápník). 

Nejdůležitějším a ve sportu dobře použitelným je pohled tkáňový, který ukazuje, že naše 

tělo je složeno ze svalů, tukových a ostatních tkání, vnitřních orgánů a kostí. 

3.1.2.1 Komponenty tělesného složení 

Podle Riegerové a kol. (2006) je tělo složeno z mnoha komponent, mezi nejčastěji 

hodnocené komponenty patří celková tělesná voda, tělesný tuk a tukuprostá hmota.  

Tělesnou vodu (TBW) lze podle Rokyty (2000) chápat jako základní složku 

lidského organismu. Její celkové množství v těle je závislé na hmotnosti, věku a pohlaví 

jedince. Voda v organismu zastává mnoho funkcí (např. je transportním prostředím pro 

živiny, slouží jako rozpouštědlo, udržuje pružnost kůže, zvlhčuje sliznice atd.). 

Průměrným množstvím TBW v těle dospělého muže by mělo být 63 %. 

Zvonař, Duvač a kol. (2011) uvádí, že i přesto, že tuk je velmi podstatnou součástí 

našeho těla, kde obstarává spoustu důležitých úkolů, jako je ochrana kloubů, regulace 



 31 

tělesné teploty nebo odvádění vitamínu rozpustných v tucích, jeho velké množství v těle 

může nepříznivě působit na celý náš organismus (výskyt civilizačních onemocnění). 

Skolnik a Chernus (2011) uvádí, že tuky nejsou ukládány pouze v tukových tkáních, ale 

i v tkáních svalových. Tuk lze najít i v buněčných membránách, nervových pochvách, 

hormonech a dalších strukturách. Tuk umí lidské tělo použít také jako koncentrovaný 

zdroj energie.  

Podle Dlouhé (1999) je součástí depotního tuku (tuk vhodný jako zásobárna 

energie – v 1 g tuku je 38 kJ) podkožní tuk. Ten také slouží jako forma tepelné izolace 

proti chladu. Množství základního tuku (má mechanické funkce jako obal ledvin, tukové 

těleso v podpažní jamce, mozku, kostní dřeni atd.) se pohybuje kolem 3% tělesného tuku 

u mužů a 12% u žen, avšak u každého jedince je procento tělesného tuku značně rozdílné. 

Tělesný tuk je do jisté míry závislý na věku osoby a u sportovce i na postu či funkci hráče 

v týmu (např. brankář, útočník). V tabulce č. 4 jsme uvedli přehledové hodnoty 

procentuálního vyjádření tělesného tuku v lidském těle. 

3.1.3 Metody určování tělesného složení 

Metody pro hodnocení tělesné složení lze rozdělit do tří skupin: na přímé metody 

(I. úroveň), nepřímé standartní laboratorní metody (II. úroveň) a nepřímé terénní metody 

(III. úroveň). Podle Pařízkové (1998) a Bunce a kol. (2001) slouží v této době k určování 

tělesného složení mnoho metod. Metodiky se liší přístrojovou, časovou a finanční 

náročností. Podle Pastuchy (2014) lze některé z metod použít pouze v laboratorních 

podmínkách a některé pouze v terénních podmínkách. Jako laboratorní metody uvádí 

Pastucha (2014) duální rentgenovou absorpciometrii (DEXA), denzitometrii, 

Klasifikace Ženy (% tuku) Muži (% tuku) 

Doporučené normy 

Základní tuk 

Vytrvalci 

Vrcholoví sportovci 

Trénovaní jedinci 

Universitní studenti 

Nesportující osoby středního věku 

Hraniční hodnoty tuku 

Obézní jedinci 

14 – 18 

10 – 12 

14 – 16 

17 – 20 

21 – 24 

20 – 27 

25 – 35 

25 – 29 

> 30 

6 – 8 

2 – 4 

6 – 8 

10 – 13 

14 – 17 

12 – 17 

20 – 25 

18 – 22 

> 23 

Tabulka č.  4 - Hodnoty procenta tělesného tuku (upraveno podle Dlouhé, 1999). 
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hydrostatické vážení aj. Do terénních metod řadí kaliperaci a bioelektrickou impedanci 

(BIA). V současnosti se můžeme v praxi setkat především s měřením celé řady 

antropometrických parametrů a používání přístrojů na principu BIA. 

a) Antropometrie 

Podle Riegerové a kol. (2006) jsou výhodami antropometrických měření hlavně 

časová nenáročnost a snadná použitelnost v terénních podmínkách. Techniky měření 

rozměrů lidského těla jsou pevně určené a díky tomu jsou celosvětově porovnatelné. 

Podle Pařízkové (1977) slouží antropomotorické měření jako základ pro hodnocení 

vnějších tělesných rozměrů. Dnes se nejvíce používají údaje o tělesné výšce (cm), tělesné 

hmotnosti (kg), BMI (kg/m2) a WHR (Waist to hip ratio). 

Riegerová a kol. (2006) uvádí, že J. Matiegka (1921) byl jedním z prvních u nás, 

kdo se zabýval pojmem tělesného složení a používáním antropometrie v praxi. Následně 

se pokusil rozdělit tělesné komponenty podle antropometrických rozměrů lidského těla 

na hmotnost skeletu (Ossa), hmotnost kůže a podkožní tkáně (Derma), hmotnost 

kosterního svalstva (Musculi) a hmotnost zbytku (Rezidua). 

Pavlík (1999) rozdělil antropometrické profily na základní somatické rozměry, 

obvodové rozměry, šířkové a délkové rozměry, indexy a relativní rozměry. 

K základním somatickým rozměrům můžeme zařadit tělesnou výšku a hmotnost. 

Bláha a kol. (1994) uvádí, že tělesná hmotnost vyjadřuje celkovou hmotnost organismu 

a měří se pomocí váhy s přesností na 0,1 kg. Tělesnou výšku stanovujeme pomocí 

antropomentru, a to opět s přesností na 0,1 cm a na probandech, kteří nemají obuv a stojí 

ve vzpřímeném postoji. 

Pavlík (1999) uvádí, že nejčastěji měřené rozměry jsou: obvodové rozměry 

(obvod hrudníku, břicha, paže, kontrahované paže, předloktní, lýtka a stehna), šířkové 

rozměry (šířka ramen, šířka pánve) a další, např. rozpětí horních končetin, tělesná výška 

v sedě a délka dolních končetin. 

Dle Riegerové a kol. (2006) lze indexy a relativní rozměry spočítat z absolutních 

rozměrů. Vilikus (2013) uvádí, že nejčastěji používaný je v poslední době hmotnostně 

výškový index (BMI), který je možné podle Halandové a Nechvátalové (2010) definovat 

jako poměr tělesné hmotnosti (kg) a druhé mocniny tělesné výšky (m): 

"#$ =
&ě()*+á	ℎ/0&+0*& 12
[&ě()*+á	4ýš17	 / ]9
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 Výsledky jsou porovnávány s normami (tabulka č. 5) od Světové zdravotnické 

organizace (WHO). 

Clarková (2009) uvádí významný vztah hodnot BMI, zvýšené množství tělesného 

tuku a případného výskytu řady onemocnění (diabetes mellitus, srdeční choroby atd.) 

Jak uvádí Vilikus (2012) tak se v nejčastěji v běžné praxi tělovýchovně-lékařské 

i klinické používá ke zjištění množství tělesného tuku tzv. kaliperace. Její název vychází 

ze speciálního měřícího nástroje zvaného kaliper (různé typy), pomocí kterého se za 

konstantního tlaku měří tloušťka kožních řas na lidském těle. U nás se na odhad tělesného 

složení nejčastěji používá metoda součtu deseti kožních řas podle Pařízkové (1962). 

Kožní řasy jsou měřeny na deseti místech na těle (obrázek č. 7). Na základě tloušťky 

těchto kožních řas lze vypočítat z regresivních rovnic procento tuku v lidském těle. 

Heyward (1996) uvádí, že chyba této metody (3 – 5 %) je z velké míry ovlivněna typem 

kaliperu, technickou zručností měřitele, faktory měřené osoby a aplikovanými 

predikčními rovnicemi. 

  

Tabulka č.  5 - Kritéria hodnocení BMI pro dospělou populaci (upraveno podle WHO, 
2015). 

BMI (kg/m2) Vyhodnocení 

pod 18,5 

18,5 – 24,9 

25,0 – 29,9 

30,0 – 34,9 

35,0 – 39,9 

nad 40 

Podváha 

Normální váha 

Nadváha 

Obezita stupeň I. 

Obezita stupeň II. 

Obezita stupeň III. 
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b) Bioelektrická impedance 

Jak uvádí Riegerová a kol. „BIA je metodou neinvazivní, relativně levnou, terénní, 

bezpečnou a v poslední době velmi rozšířenou na celém světě, proto je jí věnována 

rozsáhlejší část učebního textu. Lze jí využít pro stanovení konkrétních parametrů u 

zdravých jedinců s různými klinickými diagnózami.“ (Riegerová a kol., 2006, s 36) 

Podle Zvonaře, Duvače a kol. (2011) vychází bioelektrická impendanční analýza 

(BIA) z reakce biologických struktur v těle na šíření střídavého proudu nízké intenzity. 

Metoda je založena na poznatku, že snáze elektrický proud projde tekutinou ve svalové 

hmotě než tukem, protože v tělesném tuku je snížená schopnost vedení elektrického 

proudění. Tělesný tuk tedy nelze vypočítat přímo, ale určuje se nepřímo za použití vzorce 

a to ve formě rozdílu mezi tělesnou hmotností a hmotností svalové hmoty.  

Kushner (1992) uvádí, že na základě Ohmova zákona je hodnota elektrického 

proudu, který prochází tělem při této metodě, nepřímo úměrná jeho impedanci. Metoda 

je založena na předpokladu, že zásluhou vysokého procentuálního zastoupení vody je 

tělesná tkáň bez tuku (FFM) výborným vodičem elektrického proudění, zatímco tuková 

tkáň funguje jako izolátor. 

Bunc (2001) uvádí, že chyby v této metodě lze rozdělit na chyby softwaru (použití 

predikčních rovnic) a chyby spojené s hardwarem jsme shrnuli do tabulky (tabulka č. 6). 

Obrázek č.  7 - Lokalizace a průběh kožních řas (Riegerová a kol., 2006, s. 22). 
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Clarková (2009) uvádí, že výsledky BIA ovlivňuje etnikum, potrava v žaludku, svalová 

hmota nasycená uhlovodany nebo u žen také předmenstruační nadýmání. 

3.2 Determinanty sportovního výkonu 

Zvonař, Duvač a kol. (2011) charakterizují sportovní (dá se nazvat i pohybový 

nebo motorický) výkon jako jednu ze základních oblastí, která se v teorii sportu sleduje. 

Je na něj nahlíženo jako na jednotu průběhu a výsledku pohybové či sportovní činnosti. 

Konečné výsledky lze hodnotit za pomoci fyzikálních jednotek (vzdálenost, čas, 

hmotnost), subjektivním hodnocením (body), počtem zásahů (koše, branky) apod. 

Sportovní výkonnost (předpoklad pro opakované podávání výkonu) je formována 

dlouhodobě a je vyústěním přirozeného růstu a vývoje osoby, vlivů prostředí a osobního 

sportovního tréninku. Z toho důvodu je její zvyšování nutno chápat v širších 

souvislostech.  

V současnosti podle Dovalila a kol. (2012) využívá teorie pro tyto potřeby 

systémový přístup. Ten nám dovoluje vykládat sportovní výkon jako vymezený systém 

prvků s určitou strukturou, což znamená, že mezi prvky je zákonité uspořádání a 

propojení sítí vzájemných vztahů. Prvky mohou být charakteru somatického, 

motorického, fyziologického, psychického apod. (obrázek č. 8). Mohou být snadno 

rozpoznatelné (somatické znaky), ale i komplikovaněji (koordinační schopnosti). 

 

 

 

  

Tabulka č.  6 - Nepřesnosti na základě použitého hardwaru (upraveno podle Bunce, 2001). 

Důvod Chyba (%) 

Chyba ve vlastním měřeni 

Typ elektrod 

Přechodový odpor mezi elektrodou a kůží 

Strana těla 

Stav hydratace organismu 

Měřící frekvence 

1,5 

≤ 3 

< 0,5 

1 – 2 

2 – 4 

1 – 2 



 36 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Somatické faktory 

Relativně stálé a ve velké míře dědičně podmíněné somatické faktory hrají podle 

Dovalila a kol. (2012) ve spoustě sportů význačnou roli. Týkají se podpůrného systému 

(kostra, svalstvo, vazy, šlachy) a z velké části tvoří biomechanické předpoklady určitých 

sportovních činností. Velký podíl mají i na zužitkování energetického potenciálu při 

určitém výkonu a rozlišují počáteční předpoklady pro různé typy sportovních výkonů. 

Mezi hlavní somatické faktory lze zařadit tělesnou výšku a hmotnost, délkové rozměry, 

složení těla a tělesný typ.  

Podle Dovalila a kol. „... bez odpovídající stavby těla se nemůže příslušný jedinec 

zařadit v mnoha sportech mezi výkonnostně nejlepší.“ (Dovalil a kol., 2012, s. 22) 

V následujících podkapitolách se stručně věnujeme jednotlivým faktorům 

motorických schopností. Tyto faktory, každý v rozdílné míře, jsou nedílnou součástí 

fyzického testu měřeného v naší práci. 

 

Obrázek č.  8 - Struktura sportovního výkonu (Dovalil a kol., 2012, s. 16). 
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3.2.2 Kondiční faktory 

Dovalil a kol. (2012) považuje za kondiční faktory sportovního výkonu pohybové 

(motorické) schopnosti. Ve všech pohybových činnostech, které jsou obsahem 

sportovního výkonu, je možné určit projevy „sily“, „vytrvalosti“, „rychlosti“ aj., jejich 

poměr se podle motorických úkolů odlišuje.  

Měkota a Novosad (2005) pohybové schopnosti člení na kondiční, hybridní a 

koordinační (Obrázek č. 9). Pohybové (motorické) schopnosti jsou všeobecně dědičně 

podmíněné a poměrné stálé, nicméně správným tréninkem je možné je dále rozvinout. Na 

rozdíl od pohybových dovedností, kde rozhoduje zkušenost a procvičování, je rozvoj 

pohybových schopností realizovatelný na základě fyziologické adaptace organismu.  

  
 

  
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.  9 - Hierarchické upořádání motorických schopností (Měkota, 2000 v 
Měkota a Novosad, 2005, s. 22). 
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3.2.2.1 Silové schopnosti 

V naší práci se do jisté míry také zabýváme, jak uvádí Dovalil a kol. (2012), sílou 

jako pohybovou schopností, která má za cíl překonat, udržet nebo brzdit určitý odpor. Při 

svalové kontrakci je vyvolána celá řada chemických, fyzikálních a fyzikálně-chemických 

změn. Svalové napětí (tonus) je u svalu zaznamenatelné jak v klidu, tak se zvyšující se 

intenzitou i v kontrakci. Silový projev svalu závisí na celkovém počtu svalových vláken 

(jejich příčný průřez), na počtu aktivovaných vláken (nitrosvalová koordinace) a na 

souhře svalových skupin (mezisvalová koordinace).  

 Silové schopnosti Dovalil a kol. (2012) dělí na sílu absolutní (maximální), 

rychlou a výbušnou (explozivní) a vytrvalostní. Všechny z daných druhů sil lze spojit 

s jinou velikostí odporu, jinou rychlostí pohybu a každou ze sil je možné jinak provést 

(tabulka č. 7). 

3.2.2.2 Rychlostní schopnosti  

Hájek ve své publikaci definuje rychlostní schopnosti tímto způsobem: „Rychlost 

pohybu jako motorická schopnost je v antropomotorice definována jako schopnost 

provést pohyb (komplex pohybů, pohybovou činnost) v co nejkratším čase.“ 

(Hájek, 2001, s. 42) Dále uvádí, že se jedná o pohybovou činnost, která má pouze 

krátkodobý charakter (do 20 s), není příliš koordinačně náročná, nevyžaduje překonávání 

velkého odporu a je prováděna ve vysoké intenzitě. 

Měkota a Novosad (2005) uvádí, že ve sportu, školní tělesné výchově i tréninku 

se nepoužívá název rychlostní schopnosti, ale pouze zkrácený výraz rychlost. Tato 

schopnost je velmi významnou dispozicí jedince pro vykonání činnosti vysokou nebo až 

maximální rychlostí. Rychlost není tvořena pouze samostatnou všestrannou schopností, 

ale jde o mnoho samostatných, doplňujících se schopností, které lze definovat jako 

reakční rychlost a akční rychlost (obrázek č. 10).  

Druh silové 
schopnosti 

Velikost          
odporu 

Rychlost        
pohybu 

Opakování (trvání) 
pohybu 

Absolutní 

Rychlá 

Vytrvalostní 

Maximální 

Nemaximální 

Nemaximální 

Malá 

Maximální 

Nemaximální 

Krátce 

Krátce 

Dlouho 

Tabulka č.  7 - Velikost odporu, rychlost pohybu a trvání pohybu při klasifikaci 
silových schopností (Dovalil a kol., 2012, s. 27). 
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Podle Hájka (2001) se o způsobilost organismu reagovat v co možná nejkratším 

čase na určitý podnět stará reakční rychlostní schopnost. Proto se jedná o schopnost, která 

má za úkol co nejrychleji zareagovat na vyvolaný podnět. Akční rychlostní schopnost 

chápeme jako schopnost vykonat motorickou činnost v co možná nejkratší době od 

zahájení pohybu. Podle Lehnert (2005) je rychlost vymezena nervosvalovou koordinací, 

množstvím rychlých svalových vláken a jejich velikostí, hormonálním vlivem, kloubní 

pohyblivostí a antropometrickými ukazateli. 

3.2.2.3 Vytrvalostní schopnosti 

Podle Máčka a Radvanského (2011) se na vytrvalostní schopnosti dá nahlížet 

z hledisek mnoha oborových zaměření posuzovatelů. Lze jí totiž zkoumat z pohledu 

antropomotoriky, biomechaniky, fyziologie, psychologie atd. U mnoha oborů se definice 

shodují, ale v určitých oborech panuje jistá neshoda. Pro příklad je možné zmínit 

fyziologii, kde se jako vytrvalostní zatížení definuje pohybová aktivita probíhající 

nejméně 20 – 30 minut a to formou cyklického pohybu. Naopak z pohledu 

antropomotoriky je na tento druh zatížení nahlíženo pouze jako na jeden z podsystémů 

v oblasti vytrvalostních schopností. 

Podle Dovalila a kol. (2012) se mnohé sporty uskutečňují po delší dobu (minuty 

až hodiny bez přerušení pauzou). Se závislostí na požadovaném čase se u výkonu mění 

jeho intenzita a ten je potom limitován nastupující únavou. Dovalil a kol. charakterizují 

vytrvalost jako „Komplex předpokladů provádět činnost požadovanou intenzitou co 

nejdéle nebo co nejvyšší intenzitou ve stanoveném čase...„ (Dovalil a kol., 2012, s. 29) 

Z pohledu energetického krytí rozděluje autor vytrvalostní schopnosti na dlouhodobou, 

střednědobou, krátkodobou a rychlostní vytrvalost. Úroveň vytrvalostních schopností u 

člověka určuje aerobní výkon a anaerobní kapacita. 

Obrázek č.  10 - Členění rychlostních schopností (Měkota a Novosad, 2005, s. 134). 
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Podle Hájka (2001) jsou vytrvalostní schopnosti nejvíce omezovány možností 

organismu dopravovat nezbytný kyslík a živiny do svalových tkání. Základními zdroji 

energie, které jsou používány při svalové práci, jsou adenosintrifosfát (ATP) a 

kreatinfostfát (CP). Energie z těchto dvou zdrojů však vydrží na svalovou práci 

nepřesahující 20 sekund, proto na dlouhodobější výkon musí být energie doplňována 

resyntézou ATP, kterou zajišťuje anaerobně alaktátový systém, aerobní glykolýza a 

aerobní laktátová fáze štěpení (tabulka č. 8). Metabolické systémy se v průběhu zátěže 

postupně rozvíjí, navzájem se překrývají a vstupují do sebe. 

3.2.2.4 Koordinační pohybové schopnosti 

Koordinační neboli obratnostní schopnosti jsou podle Hájka (2001) schopnostmi, 

které mají na výsledném výkonu cvičence výrazný podíl. Tyto schopnosti se úzce podílejí 

na řízení a regulaci pohybu. Koordinace znamená mít schopnost uskutečnit komplikované 

pohyby správně v čase i prostoru. 

V testech zjišťujících předpoklady pro STP, které v naší práci využíváme, jsou na 

cvičence kladeny nemalé požadavky na zvládnutí základních koordinačních schopností, 

které Dovalil a kol. (2012) ve své knize dělí na diferenciační schopnosti, orientační 

schopnosti, schopnost rovnováhy, schopnost reakce, schopnost rytmu, schopnost 

spojovací a schopnost přizpůsobovací.  

Při testech zjišťujících předpoklady pro STP je více než důležité, aby účastník 

testu byl schopen zkoordinovat pohyby svého těla. V průběhu testu je nucen si u 

některých gymnastických prvků správně pohlídat pozici každého segmentu svého těla. 

Při nesprávném posouzení délky skoku, síly odrazu nebo polohy celého těla se může stát, 

že účastník testu provede prvek pomalu (ztráta času), technicky špatně (diskvalifikace) 

nebo se dokonce může zranit.  

Trvání zátěže Charakteristická fáze Zdroj energie 

1 – 4 s 

4 – 20 s 

20 – 45 s 

45 – 120 s 

2 – 10 min 

nad 10 min 

Anaerobně alaktátová 

Anaerobně alaktátová 

Anaerobně alaktátová a anaerobně laktátová 

Anaerobně laktátová 

Anaerobně laktátová a aerobně alaktátová 

Aerobně alaktátová 

ATP 

ATP + CP 

ATP + CP + glykogen 

Glykogen 

Glukóza 

Glukóza + tuky 

Tabulka č.  8 - Způsoby energetického krytí (Měkota a Novosad, 2005, s. 146). 
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3.2.2.5 Pohyblivost 

Podle Dovalila a kol. (2012) pohyblivost znamená schopnost člověka vykonávat 

pohyby v kloubech ve velkém rozsahu. Ve sportu může mít přímý i nepřímý význam. 

Přímo se může objevit ve sportech se specifickými požadavky, ve spoustě z nich patří 

k limitujícím faktorům dosahovaného výkonu (např. gymnastika nebo plavání). Nepřímý 

význam potom lze pozorovat a uplatnit u hodnocení ostatních pohybových schopností. 

Ve vztahu k dovednostem je spojována s ekonomikou pohybu. Snížená pohyblivost 

zvyšuje riziko zranění či bolesti.  

Dle Hájka (2001) je pohyblivost vlastností pohybové soustavy, která různě působí 

na rozsah pohybu. Může být aktivní, což znamená, že maximálního kloubního rozsahu je 

dosaženo aktivním stahem svalů a nebo pasivní, kdy je pohyblivost určena rozsahem 

kloubního pohybu. Pohyblivost je možné zvýšit pravidelně se opakujícím strečinkem, při 

kterém dochází k prodloužení vazivových tkání a svalů. Opakem je potom snižování 

pohyblivosti při žádném nebo nedostačujícím strečinku. Strečink je možné rozdělit na 

aktivní, pasivní, statický a dynamický. 

Při našich testech, tak jako u spousty dalších sportů, strečink lze považovat v první 

řadě jako určitý nástroj, kterým je možné předejít různým zraněním. 

3.2.3 Technické faktory 

Dovalil a kol. (2012) popisuje faktory techniky jako účelný způsob řešení 

pohybového úkolu, které je v určitém souladu s možnostmi sportovce, 

s biomechanickými zákonitostmi a probíhá na základě neurofyziologických mechanismů 

řízení pohybu. 

Hrstková (2010) ve své práci definuje techniku jako způsob řízení pohybu za 

účelem dopracování se k perfektní spolupráci určitých svalových partií, které řídí 

nervosvalová soustava. Na základě toho rozdělujeme technické faktory na vnitřní a 

vnější. 

Dle Dovalila a kol. (2012) tvoří vnitřní techniku neurofyziologické základy ve formě 

zpevněných a stabilizovaných motorických vzorců, které provází náležitě sladěný systém 

zkracování a uvolňování svalových skupin. Vnější techniku chápeme jako uspořádanou 

sérii pohybů a úkonů spojených v motorickou činnost, která směřuje k určenému cíli. 

Různé technické faktory provází sportovce celou jeho kariéru. V testech prováděných 

v našem výzkumu se technické faktory vyskytují v hojné míře. Postup učení se určité 
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techniky pohybu je složitý a je založen na plánovitém a cíleném trénování určitých 

pohybových dovedností. Osobité a individuální zvláštnosti v technice provedení pohybu 

se označují jako styl. 

3.2.4 Taktické a psychické faktory 

V testech zjišťujících předpoklady pro STP v AČR hrají bezpochyby tyto dva 

faktory velkou roli. Dovalil a kol. (2012) uvádí, že jako taktiku můžeme označit formu 

řešení dílčích úkolů, které však provádíme v souladu s pravidly vykonávaného sportu. 

Jedná se o výběr ideálního řešení strategických a taktických úkolů. Nejvíce lze uplatnit 

taktické faktory u sportů s dlouhodobějším charakterem (běh na dlouhé vzdálenosti) nebo 

u sportovních her (hokej, fotbal), kde má sportovec více času na taktizování v podobě 

rozvrhnutí sil nebo zaměření se na útočnou či obrannou strategii. Podle Hrstkové (2010) 

je zapotřebí k rozvoji taktických faktorů určitý komplex vědomostí a intelektových 

schopností. V našem testu se taktika projevuje nejpatrněji ve spojení s technikou, ať už 

při volbě nejlepšího způsobu překonání překážky nebo třeba při načasování maximalizace 

silových schopností. 

Dovalil a kol. (2012) uvádí, že psychika má spojitost se všemi lidskými výkony, 

a to nejen sportovními. Psychické faktory a výkon je dosti složitým odvětvím ve 

sportovním výkonu. Je nespočet faktorů, které mají na psychiku sportovce velký vliv a 

tím pádem ovlivňují i jeho sportovní výkon. Mohou to být výše zmiňované intelektuální 

schopnosti, senzorické schopnosti nebo například motivace. Motivace může být různě 

silná a může být vnější nebo vnitřní. Dalšími psychickými aspekty sportovního výkonu 

je regulace aktuálních psychických stavů. Ty se dělí na předstartovní, soutěžní a 

posoutěžní. Pro jejich zvládnutí a udržení je možné použití několika dechových, jógových 

nebo jiných relaxačních cvičení.  

V našem testování je teoreticky možné, že u některých probandů se objeví další 

psychologický faktor, a to strach z lezení a strach z výšek (disciplína lezení po 

provazovém žebříku). Touto problematikou se zabývá ve své práci autor Macháč (2009), 

který uvádí, že strach z lezení se může projevit křečovitým držením, ztuhlostí nebo 

chaotickými pohyby. 
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4 Cíle a úkoly práce, hypotézy 

4.1 Cíl práce 

Cílem práce je zjistit a porovnat vliv somatických znaků (tělesného složení a 

somatotypu) na výsledky v testech zjišťujících předpoklady pro speciální tělesnou 

přípravu v Armádě České republiky.  

4.2 Úkoly práce 

1. Rešerše provedených výzkumů na podobné téma a nastudování odborné a 

zahraniční literatury v oblasti tělesného profilu a sportovního výkonu 

2. Vypracování projektu 

3. Výběr probandů 

4. Zabezpečení pomůcek na antropometrické měření a měření BIA 

5. Zhotovení informovaného souhlasu a žádosti pro etickou komisi UK FTVS 

v Praze 

6. Zajištění výzkumného vzorku (probandů) 

7. Antropometrické měření, BIA a testování probandů pomocí testů zjišťujících 

předpoklady pro STP v AČR 

8. Analýza a vyhodnocení získaných dat 

9. Sepsání a obhajoba práce 

4.3 Výzkumná otázka 

Jaký a případně jak velký je vztah mezi tělesným profilem (tělesné složení a 

somatotyp) a sportovním výkonem při testech zjišťujících předpoklady pro STP v AČR 

u studentů VO FTVS UK v Praze? 

4.4 Hypotéza 

Nejčastěji se vyskytujícím somatotypem bude ektomorfní mezomorf a 

nejvýznamnější vztah vznikne mezi mezomorfní komponentou a disciplínami silově 

vytrvalostního charakteru. 
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4.5 Zdůvodnění hypotézy 

Vzhledem k zaměření studentů VO FTVS UK v Praze (nadstavbové pohybové 

aktivity) předpokládáme a přikláníme se k názoru Zvonaře, Duvače a kol. (2011), kteří 

uvádí, že u většiny sportovců s vysokým procentem tukuprosté hmoty (FFM) a nízkým 

procentem tělesného tuku můžeme nalézt dominanci mezomorfní komponenty v 

somatotypu. 

Díky poznatkům z předešlých výzkumů mnoha autorů (Moss a kol., 2015; 

Carvalaj a kol., 2009; Štěpnička, 1972) předpokládáme významný vztah mezi velikostí 

mezomorfní komponenty a výsledky v testech zjišťujících předpoklady pro STP v AČR. 

Podle zmiňovaného výzkumu Mosse a kol. (2015) předpokládáme vztah mezi klesající 

endomorfní komponentou a nárůstem sportovního výkonu v našich testech. 
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5 Metodika 

U dat získaných antropometrickým měřením a u výsledků testů zjišťujících 

předpoklady pro STP v AČR jsme za pomoci základních statistických metod stanovili 

minimální hodnotu (min), maximální hodnotu (max), průměr (!) a směrodatnou odchylku 

(SD). Za účelem splnění našeho hlavního cíle (zjistit vliv tělesného profilu na výkon 

v testech zjišťujících předpoklady pro STP v AČR) jsme použili na zjištění velikosti 

vztahu mezi proměnnými prediktivního korelačního výzkumu podle Spearmanova 

korelačního koeficientu (rs). 

5.1 Výzkumný soubor 

Soubor, se kterým jsme v naší práci spolupracovali, tvořilo 12 záměrně vybraných 

probandů z řad studentů bakalářské i magisterské formy VO FTVS UK v Praze. 

5.2 Metody použité ve výzkumu 

5.2.1 Antropometrické parametry 

Antropometrické měření výzkumného vzorku bylo provedeno z důvodu 

navazujícího vyhodnocení somatotypu. Ke stanovení somatotypu byla použita metoda 

Heath-Carter, která se vyznačuje především svojí jednoduchostí ve znázornění 

výsledného somatotypu měřeného jedince (somatograf). Mezi měřené parametry patří:  

• Tělesná výška (cm), kterou jsme změřili za pomoci antropometru 

(přesnost na 0,1 cm).  

• Tělesná hmotnost (kg) se měřila na výzkumném vzorku oblečeném pouze 

ve spodním prádle a za pomocí digitální váhy (přesnost na 0,1 kg).   

• Obvodové rozměry (obvod paže a obvod lýtka) byly měřeny 0,7 cm 

širokým neelastickým pásmem (přesnost na 0,1 cm) viz příloha č. 3. 

• Šířkové rozměry (šířka epikondylů humeru a femuru) byly určeny za 

pomoci antropometrického měřítka (přesnost na 0,5 mm) viz příloha č. 3. 

• Tloušťka kožních řas, jejichž měření bylo z důvodu validity výzkumu 

provedeno proškolenou osobou z BML UK FTVS. K měření jsme využili 

kaliper Harpendenského typu (příloha č. 3), u kterého se na kožní řasy 

vyvine tlak 10,0 g/mm2. Do našeho výzkumu jsme odebírali probandům 

čtyři kožní řasy (kožní řasa nad tricepsem, pod lopatkou, nad trnem kosti 

kyčelní a na lýtku). 
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5.2.2 Měření tělesného složení 

Hodnoty tělesného složení jsme získali za pomoci tělesného analyzátoru BIA 

(Tanita MC – 980) v BML na UK FTVS. Tělesný analyzátor je určen pro kompletní a 

segmentální multifrekvenční (6 frekvencí) analýzu tělesného složení. Tanita MC – 980 

umožňuje především stanovení následujících parametrů: FM (%, kg), FFM (kg), svalová 

hmota (kg), TBW (%, kg), ECW (kg), ICW (kg) atd. Pro potřeby našeho srovnání jsme se 

zaměřili na stanovení FM (%, kg), svalové hmoty (kg) a TBW (%).  

U analyzátoru Tanita MC - 980 vychází FFM z následujícího vztahu:                   

FFM = svalová hmota + kostní hmota. 

Odbornou charakteristiku a popis přístroje lze nalézt v příloze č. 5.  

5.2.3 Testy zjišťující předpoklady pro STP v AČR 

K hodnocení sportovního výkonu probandů jsme využili tří standardizovaných 

testů vojenské části talentových zkoušek, které jsou součástí přijímacího řízení na VO 

FTVS UK v Praze. 

„Výkony v každém testu jsou hodnoceny podle bodových škál 

v rozpětí 0 – 100 bodů. Maximální počet získaných bodů za testy speciální pohybové 

dovednosti je 300 bodů.“ (Vojenský obor, 2015, s. 1) 

Při nepovoleném provedení kterékoli části testu může být účastník zastaven 

povelem „STOP“. Následně je možný jeden opravný pokus. 

Testy zjišťující předpoklady pro STP v AČR jsou: 

a) Skokansko-akrobatické cvičení 

Skokansko-akrobatické cvičení (SAC) není pouze první disciplínou z vojenské 

části talentové zkoušky na VO FTVS UK v Praze, ale podle Ministerstva obrany (2011) 

ho lze využít také jako možný prvek v profesním přezkoušení vojáků 

z povolání. Pros (2015) ve své diplomové práci uvádí, že tato disciplína má rychlostně 

obratnostní charakter. 
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SAC obsahuje tyto překážky: 

1) tělocvičnou kozu postavenou na šíř (vysokou 120 cm), 

2) švédskou lavici napříč osou dráhy (položenou sedací plochou na 

zem), 

3) dvě žíněnky v podélné ose dráhy, 

4) tělocvičného koně bez madel, postaveného na šíř 

(vysoký 120 cm). 

Trať je dlouhá 15 metrů a překonává se v obou směrech (30 m). Čas jsme u této 

disciplíny zaznamenávali pomocí stopek (příloha č. 6) a měří se s přesností na 0,1 s. 

Výsledný čas se hodnotí pomocí bodových tabulek (bodová hranice je určena na 1 bod 

za čas 24 sekund a 100 bodů za čas 16,8 sekund a lepší). Test je považován za splněný, 

pokud účastník překoná všechny připravené překážky v obou směrech předepsaným 

způsobem a získá alespoň jeden bod. 

Účastník testu se na povel „PŘIPRAVTE SE“ připraví na startovní čáře do polohy 

polovysokého startu. Na povel „VPŘED“ běží k (1), kterou přeskakuje odrazem snožmo 

roznožkou, po doskočení tu samou překážku podleze zpátky, potom pokračuje 

v předešlém směru. U (2) se musí obrátit zády k lavičce (o 180°) a následně jí odrazem 

snožmo přeskakuje (v průběhu letu se už může vrátit do původního směru). Účastník 

pokračuje k (3), kde provede dva kotouly vpřed. Následuje (4), kterou překonává 

Obrázek č.  11 - trasa SAC (Vojenský obor, 2015, s. 2). 
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libovolným způsobem (celé tělo musí projít nad úrovní překážky a obě nohy se musí 

dotknout země za překážkou). Po dotknutí se oběma nohama země za koněm se účastník 

vrací co nejrychleji zpátky stejnou cestou do cíle (překážky překonává stejným 

způsobem, pouze v opačném směru). 

b) Lezení po provazovém žebříku 

Druhá disciplína v pořadí je lezení na čas po provazovém žebříku (8 metrů). Podle 

Prose (2015) jde o koordinačně silovou disciplínu, při které je zapojeno převážně 

anaerobní alaktátové energické krytí. Čas je měřen s přesností na 0,1 s a výsledek je stejně 

jako u předešlé disciplíny hodnocen dle bodových tabulek (hranice je zde určena na 1 bod 

za 22,3 sekundy a 100 bodů za 12,4 sekundy a lepší). 

Účastník po povelu „PŘIPRAVTE SE“ přistupuje k provazovému žebříku a chytá 

ho ve výšce 180 cm nad zemí (za označenou příčku), na žebřík lze umístit i nohu (nejvýše 

však do úrovně označené příčky). Po vydání povelu „VPŘED“ uchazeč leze po 

provazovém žebříku libovolně zvoleným způsobem. Čas se stopuje po dosažení a dotyku 

ocelové karabiny na konci provazového žebříku. Po dolezení až ke karabině a zastavení 

času, uchazeč přeleze ze žebříku na chyty umělé lezecké stěny a nahlas hlásí k jistícímu 

„K PÁDU PŘIPRAVEN“. Když je jistící připraven, vydává rozkaz „VPŘED“, uchazeč 

provede kontrolovaný pád do volného prostoru, ve kterém je zachycen a pomalu spuštěn 

jistícím na zem, kde rovněž končí celá disciplína. Tato disciplína, od zahájení do dotyku 

se zemí, může trvat maximálně 3 minuty. V tomto časovém rozmezí jsou povoleny dva 

pokusy na opakování testu (vždy platí výsledek druhého pokusu). 

c) Přenášení zátěže 

Třetí a zároveň poslední disciplínou je přenášení zátěže. Čas je zde, na rozdíl od 

předešlých disciplín, zaznamenáván na celé sekundy a posléze hodnocen opět podle 

bodových tabulek (rozmezí je zde určeno na 1 bod za 1:40 minuty a 100 bodového zisku 

dosáhne účastník za čas 1:08 a lepší). Podle Prose (2015) je tato disciplína silově 

vytrvalostního rázu s výraznou tvorbou laktát. Délka trati je 40 m a je překonávána 

celkem 6x střídavě v obou směrech. Uchazeč při plnění této disciplíny absolvuje tedy 

celkem 240 m. 
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Přenášení zátěže obsahuje tyto překážky: 

1) kužel umístěn na středu startovní/cílové čáry, 

2) švédskou bednu napříč osy dráhy (tři spodní díly), 

3) švédskou lavičku v ose dráhy, 

4) švédskou bednu napříč osy dráhy, 

5) tělocvičného koně bez madel napříč osy dráhy (vysoký 120 cm), 

6) kužel na konci 40 m úseku. 

Po povelu „PŘIPRAVTE SE“ přechází uchazeč do polohy polovysokého startu 

na startovní čáře (1). Na povel „VPŘED“ vybíhá k rozložené švédské bedně (2) a 

vytahuje zátěž (I.), aniž by šlápl dovnitř do bedny. Dále pokračuje a překonává 

přeběhnutím další překážku (3), tady je nutné zmínit, že je povinné mít již batoh na obou 

ramenech. Po přeběhnutí směřuje účastník k další překážce (4), kterou překonává 

libovolným způsobem (aby všechny části těla a zátěž prošly nad úrovní překážky). 

Následuje podlezení další překážky (5), oběhnutí kužele (6) a návrat na začátek ke 

švédské bedně (2), kam účastník pokládá zpět zátěž (I.). Následně je povinen se vrátit 

Obrázek č.  12 - Trasa testu „přenášení zátěže“ (Vojenský obor, 2015, s. 4). 

Obrázek č.  13 - Charakteristika zátěže u disciplíny přenášení zátěže (Vojenský obor, 
2015, s. 5). 
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zpátky na startovní čáru a oběhnout kužel (1). Hned po oběhnutí kuželu (1) účastník běží 

celou trasu ještě dvakrát (nejprve se zátěží II. a posléze se zátěží III.)  

5.3 Shromažďování dat 

Celkové měření v naší práci proběhlo v jednom týdnu a bylo rozděleno do dvou 

oddělených částí. První část tvořilo měření antropometrických hodnot (z důvodu určení 

výsledného somatotypu) a BIA v  BML na UK FTVS. Druhou částí bylo měření výsledků 

v testech zjišťujících předpoklady pro STP v AČR. Toto měření proběhlo ve Sportovním 

tělovýchovném středisku Ministerstva obrany (STVS MO) na Ruzyni v Praze. Probandy 

jsme před každým měřením poučili o celkovém záměru výzkumu a postupu měření, na 

základě toho každý podepsal informovaný souhlas (příloha č. 2). K provedení obou 

měření nám byl vydán souhlas od Etické komise FTVS UK v Praze (příloha č. 1) 

5.4 Podmínky hodnocení 

Riegrová a kol. (2006) uvádí, že pro získání co nejobjektivnějších hodnot při 

měření BIA, musí probandi dodržet několik základních opatření: 

• nepít alkoholické nápoje (24 hodin před měřením), 

• neprovozovat náročnou fyzickou aktivitu (12 hodin před měřením), 

• nepít a nejíst (4 – 5 hodin před měřením), 

• vyprázdnit močový měchýř (těsně před měřením), 

• dodržet přesné umístění elektrod a správnou teplotu v místnosti. 

Dle Hájka (2001) je vhodné před zátěží zařadit strečink (v naší práci testy 

zjišťující předpoklady pro STP v AČR) jako určitou prevenci proti zranění. 

5.5 Analýza a vyhodnocení získaných dat 

Nashromážděná data (antropometrického měření, BIA i testů zjišťujících 

předpoklady pro STP v AČR) jsme zaznamenávali do připraveného protokolu (příloha 

č. 8). Veškerá tato data jsme zpracovali za pomoci statistických metod v tabulkovém 

editoru MS EXCEL 2016 a profesionálního statistického nástroje pro správu a využití dat 

IBM SPSS Statistics. Byly použity statistické metody jak popisné (souhrnné informace o 

souboru) tak metody inferenční. Zde byla využita nejvíce korelační analýza za použití 

Spearmanova koeficientu pořadové korelace. 
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Somatotyp jsme určili pomocí Heath-Carter metody s využitím programu 

Somatotype 1.2.5 (volně dostupný z http://goulding.ws/somatotype/). 

Tělesné složení probandů bylo měřeno a hodnoceno softwarem z přístroje BIA 

(Tanita MC – 980) viz příloha č. 4 a 5. Pro vyhodnocování byl zvolen mód Athletic, který 

obsahuje predikční rovnice pro aktivnější populaci. 

Bibliografické odkazy a citace dokumentů jsme do naší práce zpracovali podle 

normy ČSN ISO 690 platné od 1. 12. 1996 (dostupné z: http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-

161-version1-citace_prednaska_k_tisku.pdf). ��

5.5.1 Vzorce pro výpočet 

Následující matematické a statistické vzorce jsme použili v práci.  

Minimum (MIN) a maximum (MAX) 

Tyto funkce představují nejnižší nebo naopak nejvyšší hodnotu ze všech 

vložených vstupních parametrů. 

Aritmetický průměr (!) 

Hendl (2009) definuje aritmetický průměr jako součet všech změřených údajů 

vydělený jejich počtem. 

! =
!;

<
;=>

+
 

Kde znak ∑ symbolizuje součet hodnot xi pro všechny možné hodnoty indexu i. 

Směrodatná odchylka (SD) 

Směrodatná odchylka je podle Hendla (2009) odmocnina z rozptylu a vrací míru 

rozptýlenosti do měřítka původních dat. 

s = *9 
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Korelační koeficienty (r) 

Korelaci lze podle Chrásky (2007) chápat jako asociační míru dvou zvolených 

proměnných. Tato míra může dosahovat hodnot od −1 až do 1. Když míra dosáhne krajní 

hodnoty, lze mluvit o absolutním vztahu mezi proměnnými. Naopak výsledný koeficient 

roven 0 vyznačuje, že mezi proměnnými není žádný vztah. Ke korelaci se dají využít dva 

druhy koeficientů. 

• Spearmanův koeficient pořadové korelace se používá, když pracujeme 

s poměrovými daty. Předpoklad linearity závislosti a normální rozložení 

četností tu není potřeba. 

• Paersonův koeficient součinové korelace se používá u poměrových dat 

s normálním rozložením a za předpokladu linearity závislostí. 

 Touto problematikou se zabývá více autorů, Hendl (2009) například určuje 

rozhraní pouze na tři úrovně (tabulka č. 10). Podle Fielda (2000) lze velikost vztahu 

rozdělit mírněji a to tak, že r = 0,1, SD = 0,1 značí malou velikost vztahu, r = 0,3, SD = 0,3 

střední a nakonec r = 0,5, SD = 0,5 označuje velkou velikost vztahu. 

 

 

Koeficient korelace Interpretace 

r = 1 

1,00 > r ≥ 0,90 

0,90 > r ≥ 0,70 

0,70 > r ≥ 0,40 

0,40 > r ≥ 0,20 

0,20 > r ≥ 0,00 

r = 0 

Naprostá závislost (funkční závislost) 

Velmi vysoká závislost 

Vysoká závislost 

Střední (značná) závislost 

Nízká závislost 

Velmi slabá závislost 

Naprostá nezávislost 

Tabulka č.  9 - Přibližná interpretace hodnot korelačního koeficientu (Chráska, 2007, s. 
105). 

Síla asociace |r| 

Malá 

Střední 

Velká 

0,1 – 0,3 

0,3 – 0,7 

0,7 – 1,0 

Tabulka č.  10 - Pásma síly asociace podle velikosti korelačního koeficientu r (Hendl, 
2009, s. 256). 
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Spearmanův korelační koeficient pořadí (rs) 

Pro posouzení míry vztahu mezi sledovanými parametry našeho výzkumného 

souboru jsme použili Spearmanův korelační koeficient pořadí. 

Ve statistice je rs bezrozměrné číslo vyjadřující statistickou závislosti (korelaci) 

mezi dvěma veličinami. Nabývá hodnot −1 až 1. Hodnot kolem nuly dosahuje v případě, 

že pořadí hodnot obou proměnných jsou náhodně zpřeházená a mezi veličinami není 

žádný vztah. Platí vzorec: 

@A = 1 −	
6	∑E;

9

+(+9 − 1)
 

Kde je Di rozdíl mezi pořadím hodnot xi a yi příslušných korelačních dvojic a n 

značí počet korelačních dvojic. 

Kritické hodnoty při různých hladinách míry statistické významnosti p 

Spearmanova koeficientu pořadové korelace jsou uvedeny v (příloha č. 7). V našem 

výzkumu jsou důležité hodnoty pro náš počet probandů (n = 12). 

5.6 Rozsah platnosti 

5.6.1 Vymezení 

Z důvodu záměrného výběru výzkumného vzorku se výsledky našeho měření 

nedají zobecnit na běžnou populaci nebo na studenty VO FTVS UK v Praze. 

5.6.2 Omezení 

• omezená velikost výzkumného vzorku, 

• nemožnost stoprocentní kontroly dodržení pravidel pro maximalizaci 

přesnosti měření pomocí BIA u výzkumného vzorku, 

• předešlá motorická zkušenost výzkumného vzorku s testy zjišťující 

předpoklady pro STP v AČR. 
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6 VÝSLEDKY 

6.1 Shrnutí antropomotorických výsledků 

Náš výzkumný soubor tvořil záměrný výběr ze studentů VO (n = 12) FTVS UK 

v Praze. Veškerý přehled výsledků měřených hodnot je uveden v tabulce č. 11. 

V tabulce č. 11 jsou uvedeny tyto hodnoty: MIN – minimální hodnota, MAX – maximální 
hodnota, x – průměrná hodnota, SD – směrodatná odchylka). 

Z přehledu v tabulce č. 11 je možné pozorovat, že věkové rozmezí výzkumného 

vzorku bylo od 20 do 29 let, z čehož průměrný věk činil u studentů VO 23,08 let 

(SD = 2,97 let). Tělesnou hmotnost (m) jsme pozorovali v rozpětí od 61,3 kg do 92,1 kg 

a průměrná hodnota činila 79,65 kg, SD = 7,31 kg. Tělesná výška (h) byla u výzkumného 

vzorku od 167,3 cm do192,4 cm a průměrná hodnota byla 79,65 kg, SD = 8,93 kg.  

Hodnoty BMI mezi studenty VO FTVS UK se pohybovaly v rozmezí od 

21,8 kg/m2 do 26,7 kg/m2 a průměrná hodnota BMI byla 24,18 kg/m2, SD = 1,91 kg/m2. 

Rozmezí a průměry kožních řas, šířkových a obvodových rozměrů jsou uvedeny 

v tabulce č. 11.  

Tabulka č.  11 - Přehled výsledků antropometrického měření studentů VO FTVS UK 
(n = 12). 

 MIN MAX H SD 

Věk (let) 

m (kg) 

h (kg) 

BMI (kg/m2) 

Obvodové rozměry (cm) 

Lýtko 

Paže v kontrakci 

Šířkové rozměry (mm) 

Epikondily humeru 

Epikondily femuru 

Kožní řasy (mm) 

Triceps 

Scapula 

Spina 

Lýtko 

20,00 

61,3 

167,3 

21,80 

 

35,00 

30,50 

 

84,00 

98,00 

 

4,00 

7,00 

3,00 

3,00 

29,00 

92,1 

192,4 

26,70 

 

43,00 

40,00 

 

98,00 

122,00 

 

11,00 

11,00 

6,00 

9,00 

23,08 

79,65 

181,43 

24,18 

 

38,54 

35,13 

 

90,67 

107,33 

 

5,92 

8,88 

4,33 

5,88 

2,97 

8,93 

7,31 

1,91 

 

2,37 

2,62 

 

4,36 

6,68 

 

1,96 

1,48 

0,86 

1,69 
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6.2 Somatotypy výzkumného vzorku 

Na určení dílčích komponent somatotypu jsme použili k tomuto účelu 

specializovaný software Somatotype 1.2.5. Jednotlivé komponenty somatotypu 

výzkumného vzorku jsou uvedeny v tabulce č. 12. Výsledky z tabulky vyobrazené v 

somatografu jsou zachyceny na obrázku č. 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V somatografu na obrázku č. 14 jsou uvedeny tyto znaky: 

Jednotlivé somatotypy výzkumného vzorku 

Průměrný somatotyp (1,66 – 7,57 – 2,33) 

Poslední proband zadaný do programu 

 

  

 

 

Obrázek č.  14 - Výsledky měření zaznamenané v somatografu. 



 56 

 

Při pohledu do výsledného somatografu (obrázek č. 15) nebo do tabulky č. 12 lze 

konstatovat, že u všech našich probandů byla značně dominantní mezomorfní 

komponenta somatotypu. Osm probandů (66,66 % z celku), u nichž byla naměřena 

dominance mezomorfní komponenty spolu s převyšující hodnotou ektomorfní 

komponenty nad endomorfní, lze klasifikovat jako ektomorfní mezomorf. Dva probandy 

(16,66 % z celku) je možné definovat jako endomorfní mezomorfové, protože u nich opět 

dominovala mezomorfní komponenta a spolu s ní měli tito dva probandi hodnoty 

endomorfní komponenty vyšší než ektomorfní. Zbylé dva probandy (16,66 % z celku) 

popisujeme jakožto vyrovnané mezomorfy. Ti se vyznačují dominancí mezomorfní 

komponenty spolu s totožnými (nebo nelišící se o více než půl bodu na stupnici) 

hodnotami endomorfních a ektomorfních komponent. Průměrný somatotyp našeho 

výzkumného vzorku byl ektomorfní mezomorf, hodnoty jednotlivých komponent 

byly 1,7 – 7,6 – 2,3. 

Proband Endomorfní 
komponenta 

Mezomorfní 
komponenta 

Ektomorfní 
komponenta 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

MIN 

MAX 

H 

SD 

1,5 

1,3 

1,9 

1,9 

1,5 

1,4 

1,8 

1,2 

2,5 

1,6 

1,9 

1,4 

1,2 

2,5 

1,7 

0,36 

7,2 

5,5 

9,2 

7,7 

7,3 

8,3 

8,7 

8,1 

8,7 

6,7 

5,8 

7,6 

5,5 

9,2 

7,6 

1,15 

2,3 

4 

1,1 

1,6 

3,2 

1,6 

1,4 

1,9 

1,8 

3 

3,1 

3 

1,1 

4 

2,3 

0,90 

Tabulka č.  12 - Jednotlivé komponenty somatotypu výzkumného vzorku s určenou 
hodnou minima (MIN), maxima (MAX), průměru (!) a směrodatné odchylky (SD). 
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6.3 Shrnutí výsledků tělesného složení 

Přestože výsledky tělesného složení studentů VO FTVS UK (n = 12) v této studii 

nejsou naším primárním cílem, uvádíme výsledné hodnoty jednotlivých proměnných 

v tabulce č. 13. 

Probandi FM               
(%) 

FM              
(kg) 

Svalová hmota 
(kg) 

TBW          
(%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

8,3 

5,5 

13,6 

10 

8,4 

13,4 

12,3 

6,5 

11,1 

5,3 

8,6 

4,8 

5,1 

4,4 

10,6 

9,2 

7,3 

10,3 

11 

4,8 

9,8 

4 

6,2 

3,9 

53,4 

72,3 

64,2 

78,8 

75,7 

69,4 

74,6 

65,8 

75 

68,1 

62,4 

72,9 

66,2 

66,5 

63,1 

65,9 

64,9 

63,3 

64,1 

68,2 

64,5 

68,8 

65 

68,7 

MIN 

MAX 

H 

SD 

4,8 

13,6 

8,90 

3,01 

3,9 

11 

7,22 

2,80 

53,4 

78,8 

69,38 

7,10 

63,1 

68,8 

65,77 

1,99 

Tabulka č.  13 - Minimální hodnota (MIN), maximální hodnota (MAX) a průměrné 
hodnoty (!) tělesného složení se směrodatnou odchylkou (SD) (měřeno pomocí přístroje 

TANITA MC – 980). 

Uvedené zkratky znázorňují: tělesný tuk v % (FM), tělesný tuk v kg (FM), svalová 
hmota v kg, body mass index (BMI) v kg/m2 a celkovou tělesnou vodu v % (TBW). 

Tělesný tuk jsme u našich probandů naměřili v rozmezí od 4,8 do 13,6 %, což 

značí od 3,82 do 10,83 kg z průměrné tělesné hmotnosti probandů z tabulky č. 11. 

Průměrné procento tělesného tuku bylo u našeho výzkumného vzorku naměřeno 8,9 %, 

SD = 3,01 %, to odpovídá 7,22 kg (FM) z průměrné tělesné hmotnosti skupiny. Měření 

celkové tělesné vody (TBW) u našeho výzkumného vzorku vyšlo v rozmezí od 63,1 do 

68,8 % a průměrné procento tělesné vody (TBW) bylo 65,77 %, SD = 1,99 %. 

Při našem měření v BML na FTVS UK jsme pomocí přístroje Tanita MC – 980 

také zjistili, že podíl svalové hmoty probandů se pohyboval v rozmezí od 53,4 do 78,8 kg 
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při průměrné tělesné hmotnosti skupiny 79,65 kg. Průměrná hodnota svalové hmoty byla 

stanovena na 69,38 kg, SD = 7,10 kg, což je 87,1 % z průměrné tělesné hmotnosti 

probandů. 

6.4 Výsledky v testech zjišťující předpoklady pro STP v AČR 

Při poslední části praktického měření jsme využili prostory haly STVS MO, kde 

každoročně probíhá i vojenská část přijímacího řízená na VO FTVS UK v Praze. Měřené 

testy byly provedeny podle výše popsané metodiky a naměřené výsledky jsou popsané 

v tabulce č. 14.  

Z výsledků jednotlivých disciplín lze pozorovat, že u SAC se dosažené bodové 

ohodnocení výzkumného vzorku pohybovalo mezi hodnotami od 40 do 100 bodů a 

průměrný výsledek byl 84,50 bodů, SD = 18,03 bodů.  

Tabulka č.  14 - Souhrn výsledků v testech zjišťujících předpoklady pro STP v AČR s 
určenou hodnou minima (MIN), maxima (MAX), průměru (!) a směrodatné odchylky (SD). 

 
SAC Přenášení zátěže 

Lezení po 
provazovém 
žebříku 

Probandi Čas (s) Body Čas (s) Body Čas (s) Body 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

18,8 

20,9 

19,7 

17 

17,1 

17,3 

17,6 

18,2 

17,9 

18,3 

17,5 

16,2 

76 

40 

60 

98 

98 

94 

94 

88 

90 

82 

94 

100 

82 

80 

76 

77 

81 

73 

75 

74 

79 

78 

77 

76 

57 

63 

75 

72 

60 

84 

78 

81 

66 

69 

72 

75 

12,8 

12,9 

18,4 

12,4 

11,2 

13,8 

12,4 

12,4 

13,5 

11,2 

11,8 

13,2 

94 

94 

26 

100 

100 

90 

100 

100 

90 

100 

100 

92 

MIN 

MAX 

H 

SD 

16,2 

20,9 

18,04 

1,28 

40 

100 

84,50 

18,03 

73 

82 

77,33 

2,77 

57 

84 

71,00 

8,32 

11,2 

18,4 

13,00 

1,89 

26 

100 

90,50 

20,73 
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U přenášení zátěže, což byla dle výsledků jediná disciplína, při které nebylo 

dosaženo hranice 100 bodů, se výsledky pohybovaly v nejmenším rozmezí ze všech 

disciplín, a to od 57 do 84 bodů. Průměrný výsledek byl 71,00 bodů, SD = 8,32 bodů.  

U lezení po provazovém žebříku se vyskytovaly hodnoty od 26 do 100 bodů a 

průměrný výsledek byl 90,50 bodů, SD = 20,73 bodů. 

Součet průměrných výsledků ze všech tří disciplín je u našeho výzkumného 

vzorku 246 bodů, SD = 47,09 bodů (to tvoří 82 % možných bodů z maxima). 

6.1 Výsledky korelační analýzy (vztahy mezi somatickými 

znaky a výsledky v testech zjišťujících předpoklady pro 

STP v AČR 

 

Hodnoty z tabulky odpovídají výslednému korelačnímu koeficientu podle Spearmana 
(rs) a uvedené zkratky znázorňují: skokansko-akrobatické cvičení (SAC), lezení po provazovém 
žebříku (lezení po prov. žebř.), endomorfní komponenta (Endo.), mezomorfní komponenta 

(Mezo.), ektomorfní komponenta (Ekto.). 

Vyznačuje v tabulce č. 15 hodnotu, která je signifikantní na hladině statistické 
významnosti p ≤ 0,05 

  
SAC Přenášení 

zátěže 
Lezení po 

prov. žebř. Somatotyp 

 Čas   
(s) Body Čas 

(s) Body Čas 
(s) Body Endo. Mezo. Ekto. 

SAC 
Čas (s) 1,000 −0,991 0,270 −0,270 0,190 −0,225 −0,078 −0,102 0,014 

Body −0,991 1,000 −0,242 0,242 −0,247 0,280 0,094 0,106 0,002 

Přenášení 
zátěže 

Čas (s) 0,270 −0,242 1,000 −1,000 −0,297 0,098 0,168 −0,559 0,585 

Body −0,270 0,242 −1,000 1,000 0,297 −0,098 −0,168 0,559 −0,585 

Lezení po 
prov. žebř. 

Čas (s) 0,190 −0,247 −0,297 0,297 1,000 −0,941 0,009 0,541 −0,483 

Body −0,225 0,280 0,098 −0,098 −0,941 1,000 −0,066 −0,432 0,325 

Somatotyp 

Endo. −0,078 0,094 0,168 −0,168 0,009 −0,066 1,000 0,326 −0,394 

Mezo. −0,102 0,106 −0,559 0,559 0,541 −0,432 0,326 1,000 −0,886 

Ekto. 0,014 0,002 0,585 −0,585 −0,483 0,325 −0,394 −0,886 1,000 

Tabulka č.  15 - Souhrn výsledků korelace mezi naměřenými somatotypy a testy 
zjišťující předpoklady pro STP v AČR pomocí Spearmanova korelačního koeficientu. 
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V této části přehledu výsledků se budeme věnovat výsledkům korelační analýzy 

mezi jednotlivými komponentami somatotypu a výsledky v testech zjišťujících 

předpoklady pro STP v AČR (tabulka č. 15). Celkový přehled korelací mezi veškerými 

námi naměřenými hodnotami jsme umístili do přílohy č. 9. V našem měření se vyskytly 

i dvě hodnoty s významnou signifikantní korelací na hladině p ≤ 0,05.  

U dvou komponent somatotypu se setkáváme s pozitivními a negativními 

závislostmi. Prokázalo se, že mezomorfní a ektomorfní komponenta mají vztah k 

disciplínám přenášení zátěže a lezení po provazovém žebříku.  

Mezomorfní komponenta má pozitivní závislost na získaných bodech (graf č. 1) 

v disciplíně přenášení zátěže (rs = 0,559), dále má tato komponenta negativní závislost 

na celkovém čase (graf č. 2) v této disciplíně (rs = −0,559). Mezomorfní komponenta má 

vztah také s dosaženým časem (graf č. 3) v disciplíně lezení po provazovém žebříku 

(rs = 0,541). U žádného z těchto výsledků však nelze potvrdit hladinu statistické 

významnosti p ≤ 0,05. 
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Graf č.  1 - Výsledná korelace mezomorfní komponenty a bodovým ziskem v disciplíně 
přenášením zátěže. 
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V grafu č. 3 jsme znázornili korelační koeficient naměřených hodnot pomocí 

Spearmanova korelačního koeficientu pořadí (rs). Vycházíme ze stejných dat jako v níže 

uvedeném grafu č. 4.  Hodnoty jsme vzestupně seřadili a následně graficky znázornili.  
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Graf č.  2 - Výsledná korelace mezomorfní komponenty a výsledným časem v 
disciplíně přenášením zátěže. 

Graf č.  3 - Výsledná korelace (podle zásad Spearmanova korelačního koeficientu 
pořadí) mezomorfní komponenty a výsledným časem v disciplíně lezení po provazovém žebříku 

(data viz  graf č. 4). 
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Z tabulky č. 15 rovněž vyplývá, že také ektomorfní komponenta má pozitivní 

závislost (graf č. 5) na získaných bodech v disciplíně přenášení zátěže (rs = 0,585) a je na 

rozdíl od mezomorfní komponenty, uvedené v grafech výše (graf č. 1, 2, 3, 4), 

signifikantní na hladině p ≤ 0,05. Tato komponenta má negativní závislost (graf č. 6) na 

celkovém čase v této disciplíně (rs = −0,585) a je rovněž signifikantní na 

hladině p ≤ 0,05. Tyto hodnoty jsou v tabulce č. 15 vyznačené šedou barvou a tučným 

písmem. 
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Graf č.  4 - Výsledná korelace mezomorfní komponenty a výsledným časem v 
disciplíně lezení po provazovém žebříku. 

Graf č.  5 - Výsledná korelace ektomorfní komponenty a výsledným časem v disciplíně 
přenášení zátěže. 
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Mezi endomorfní komponentou a výsledky v testech zjišťujících předpoklady pro 

STP v AČR se naším měřením neprokázal žádný vztah (graf č. 7). Například korelační 

koeficient u testu přenášení zátěže a hodnotou endomorfní komponenty je rs = 0,168. To 

značí podle Hendla (2009) nebo Chrástky (2007) velmi slabou závislost. 
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Graf č.  6 - Výsledná korelace ektomorfní komponenty a výsledným časem v disciplíně 
přenášením zátěže. 

Graf č.  7 - Výsledná korelace endomorfní komponenty a výsledným časem v disciplíně 
přenášení zátěže. 
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V další části přehledu našich výsledků korelace se budeme věnovat vztahu mezi 

hodnotami z BIA, u kterých byl prokázán měřením určitý vztah na výsledek v testech 

zjišťujících předpoklady pro STP v AČR (BMI, tělesný tuk, tučná hmota, svalová hmota). 

Hodnoty z tabulky č. 16 odpovídají výslednému korelačnímu koeficientu podle 
Spearmana (rs). 

Vyznačuje v tabulce č. 16 hodnotu, která je signifikantní na hladině statistické 
významnosti p ≤ 0,05 

Z tabulky č. 16 lze například vypozorovat kladný vztah (graf č. 8) mezi získanými 

body ve skokansko–akrobatickém cvičení (SAC) a podílem svalové hmoty (kg)  probandů 

(rs = 0,582, p ≤ 0,05) , což například podle Fielda (2000), již označuje velmi silný vztah 

korelace.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č.  16 - Souhrn výsledků korelace mezi BIA a testy zjišťující předpoklady pro 
STP v AČR pomocí Spearmanova korelačního koeficientu. 

 SAC Přenášení zátěže Lezení po provazovém 
žebříku 

 Čas (s) Body Čas (s) Body Čas (s) Body 

BMI −0,322 0,335 −0,544 0,544 0,226 −0,071 

FM (%) −0,014 0,000 −0,344 0,344 0,416 −0,341 

FM (kg) −0,049 0,060 −0,309 0,309 0,314 −0,225 

Svalová hmota 
(kg) −0,559 0,582 0,053 −0,053 −0,106 0,154 

TBW (%) 0,028 −0,028 0,249 −0,249 −0,441 0,412 
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Graf č.  8 - Výsledná korelace poměru svalové hmoty probandů (kg) a dosaženými 
body ve skokansko – akrobatickém cvičení (SAC). 
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7 DISKUSE 

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit a porovnat vliv somatických znaků 

(tělesného složení a somatotypu) na výsledky v testech zjišťujících předpoklady pro 

speciální tělesnou přípravu v Armádě České republiky.  

Pro stanovení tělesného profilu (tělesné složení a somatotyp) u studentů VO 

FTVS UK v Praze jsme použili prostory BML na FTVS UK a za pomoci konzultantky 

naší práce, paní Mgr. Ivany Kinkorové, Ph.D., jsme odebrali výzkumnému souboru 

antropometrické parametry a hodnoty BIA. Antropometrické parametry jsme dle metody 

Heathové a Cartera (1967) vyhodnotili pomocí programu Somatotype 1.2.5. Hodnoty 

BIA jsme zpracovali do tabulek a následně spolu s výslednými somatotypy zjišťovali 

vzájemnou velikost vztahu (Spearmanův korelační koeficient pořadí) s naměřenými 

výsledky v testech zjišťujících předpoklady pro STP v AČR. 

7.1 Antropometrie 

U našeho výzkumného souboru (studenti VO FTVS UK) jsme naměřili 

průměrnou tělesnou hmotnost (m) 79,65 kg, SD = 8,93 kg a průměrnou tělesnou 

výšku (h)  181,43 cm, SD = 7,31 cm. Při pohledu do tabulky v příloze č. 8 lze pozorovat 

u těchto hodnot mezi sebou značné rozdíly. Tělesnou hmotnost (m) můžeme pozorovat 

v rozmezí od 61,3 do 92,1 kg (rozdíl 30,8 kg). U tělesné výšky (h) probandů bylo 

výsledné rozmezí hodnot od 167,3 do 192,4 cm (rozdíl 25,1 cm).  

Podle Bláhy (1987) je průměrná hmotnost dospělého muže 74 kg a jako 

průměrnou výšku uvádí hodnoty rovné 178 cm. V porovnání s tímto pohledem, hodnoty 

našeho výzkumného souboru přesahují oba dva tyto základní antropometrické parametry. 

Soumar a Oberman (2010) uvádí, že vojáci sloužící na bojových útvarech dosahovali 

průměrné hmotnosti 83 kg. Z tohoto pohledu jsou studenti VO FTVS UK mírně pod touto 

hodnotou.  

Podle dalšího antropometrického parametru BMI a jeho normativních hodnot 

podle World health organization (WHO) z tabulky č. 5 můžeme zařadit osm našich 

probandů do kategorie „normální váha“ (rozmezí od 18,5 do 24,9 kg/m2) a 

čtyři probandy do skupiny označované jako nadváha (rozmezí od 25 do 29,9 kg/m2). 

Minimální naměřená hodnota u našeho výzkumného vzorku byla 21,8 kg/m2 a maximální 

hodnota BMI byla 26,7 kg/m2. Tato hodnota řadí už probanda do spodní části kategorie 
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nadváha, ale Kohlíková (2009) uvádí, že u sportovců se silně vyvinutým svalstvem 

hodnoty BMI neurčují stupeň obezity, ale množství svalové hmoty. Z tohoto důvodu 

doporučuje používat BMI pro nesportující populaci. Při porovnání průměrného 

BMI (24,18 kg/m2) z našeho měření s výsledky výzkumu Soumara a Obermana (2010), 

kteří zjistili, že průměrná hodnota u vojáků z povolání z bojových útvarů byla 26 kg/m2, 

můžeme uvést, že BMI studentů VO FTVS UK bylo v průměru o 1,82 kg/m2 nižší. 

V úvodu zmiňujeme také WHR index (Waist to hip ratio), který pomáhá zhodnotit riziko 

rozdělení tělesného tuku (FM) v těle. Tyto dva indexy (spolu s BMI) se hojně používají 

v praxi. Pro účely naší práce jsme zvolili pouze BMI (kg/m2). 

7.2 Tělesné složení 

V analýze tělesného složení jsme se zaměřili na jeho jednotlivé komponenty a to 

TBW (%), FM (% a kg) a svalovou hmotu (kg). Svalovou hmotu jsme zvolili z toho 

důvodu, že platí vztah FFM = svalová hmota + kostní hmota.  

Analyzování těchto jednotlivých komponent se provádí za účelem posouzení 

aktuálního stavu tělesného složení a pro pozorování kontinuálních změn v jednotlivých 

komponentách tělesného složení. K těmto změnám může docházet z důvodu účinku 

pohybových aktivit nebo například kvůli změně stravovacích zvyklostí jedince. Hodnoty 

procentuálního vyjádření tělesného tuku u našeho výzkumného vzorku byly v rozmezí 

od 4,8 do 13,6 % a průměrná hodnota činila 8,9 %, SD = 3,01 % z celkové tělesné 

hmotnosti (m). U námi naměřeného minima mohou už podle Lohmanna (1992) hrozit 

zdravotní rizika (příloha č. 10). Podle Soumara a Obermana (2010) byly průměrné 

naměřené hodnoty tělesného tuku u vojáků z bojových jednotek 14,5 % a podle Komára 

(2012) u studentů Univerzity Obrany v Brně (UNOB) hodnoty činily 12,85 %. Z těchto 

výzkumů vyplývá, že procento tělesného tuku našeho výzkumného vzorku je nižší. 

Gába a kol. (2011) uvádí, že celková tělesná voda je základní proměnnou u 

stanovování tělesného složení pomocí bioelektrické impedance. TBW totiž ovlivňuje i 

stanovení dalších parametrů (např. množství FFM a FM). Všetulová a Bunc (2004) uvádí, 

že ideální stav hydratace organismu jedince je zásadním předpokladem pro správné 

určení tělesného složení. Stav hydratace může měření ovlivnit o 2 až 4 %.  

Celková tělesná voda (TBW) se u našeho výzkumného souboru pohybovala 

v rozmezí od 63,1 do 68,8 %. Průměrná hodnota byla naměřena 65,77 %, 

SD = 1,99 %. Podle Riegrové a kol. (2006) představuje celková tělesná voda 
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60 % celkové tělesné hmotnosti (m). Komár (2012) ve své studii zabývající se vztahem 

zkouškového období a sportovní zdatností studentů UNOB v Brně uvádí průměrnou 

hodnotu celkové tělesné vody studentů 60,33 %. Při porovnání s touto studií jsme u 

našeho výzkumného vzorku naměřili vyšší hodnoty. 

7.3 Somatotypy 

Při pohledu do souhrnné tabulky výsledků naměřených somatotypů               

(tabulka č. 12), lze potvrdit první část naší hypotézy. Podle výsledků z našeho měření je 

nejčastěji se vyskytujícím somatotypem mezi studenty VO FTVS UK v Praze 

ektomorfní mezomorf (který lze charakterizovat jako somatotyp s dominancí 

mezomorfní komponenty a s ektomorfní komponentou vyšší než komponentou 

endomorfní). Lze ho definovat jako nejvšestrannější somatotyp s dobrými 

morfologickými předpoklady pro všeobecnou tělesnou výkonnost. Podle Pavlíka (1999) 

bývá mezomorfní komponenta označována za rozhodující v oblasti sportovní výkonnosti 

jedince. Na základě našich výsledků změřených somatotypů lze potvrdit, jak uvádí 

Štěpnička (1972), že reprezentanti silových sportů (sportovní gymnastika, kulturistika, 

vzpírání atd.), u kterých nejvíce dominuje mezomorfní komponenta, jsou nejvíce 

homogenními skupinami z hlediska somatotypu.  

Kdybychom se zaměřili na průměrný somatotyp našeho výzkumného souboru, 

který byl 1,66 – 7,57 – 2,33 (definovaný jako ektomorfní mezomorf) a porovnali ho 

s průměrným somatotypem mužské evropské populace (3,5 – 4,5 – 3,0) podle měření 

Grasgrubera (2008), které je založeno na sběru dat studentů vysokých škol nebo na 

vyjádření průměrného somatotypu studentů TV od Pavlíka (1999), který je 4 – 4 – 3, lze 

charakterizovat naší naměřenou endomorfní a ektomorfní komponentu jako nižší a 

mezomorfní jako vyšší něž je průměr. Naše výsledky lze pozitivně konfrontovat i s 

měřením somatotypů obsažených ve vědeckých článcích Carvajala a kol. (2009) nebo 

Muñoze a kol. (2007) uvedených v naší práci výše, kde u sportovců (profesionální hráči 

baseballu a tenisu) rovněž převládala mezomorfní komponenta. Endomorfní komponenta 

byla u našeho výzkumného vzorku obsažena v nejmenší míře, tuto komponentu 

Pavlík (1999) označuje z hlediska sportovní výkonnosti za tzv. brzdivý faktor. Je nutné 

zmínit, že vhodný somatotyp pro určitou sportovní činnost nemusí v každém případě 

znamenat samozřejmý úspěch. K tomu jsou ve sportu potřeba i další dispozice (uvedené 

výše v kapitole faktory sportovního výkonu).  
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Chytráčková v Pavlíkově knize (1999) rozděluje somatograf na 5 kategorií 

(příloha č. 11) ve kterém náš výzkumný prvek se řadil do kategorie označené 

písmenem B. Do té spadají jedinci s dominantní mezomorfní komponentou v kombinaci 

s nízkou hodnotou endomorfní komponenty. Riegerová a kol. (2006) do této kategorie 

řadí osoby s kladnými morfologickými předpoklady pro tělesnou výkonnost. 

7.4 Vztahy somatických znaků a testů zjišťujících 

předpoklady pro STP v AČR 

V počátcích výzkumu bylo nutné stanovit si, které disciplíny z testů zjišťujících 

předpoklady pro STP v AČR vybereme k měření a také jakou metodou budeme naše 

výsledky měření porovnávat. Určení těchto testů a metody bylo velice důležité pro 

celkový výsledek naší práce. Kdybychom například použili místo Spearmanova 

korelačního koeficientu pořadí Paersonův korelační koeficient, výsledky by mohly být z 

důvodu malého rozpětí výsledků a omezeného počtu probandů různými způsoby 

zkreslené. Testy zjišťující předpoklady pro STP v AČR jsme v naší práci využili 

z důvodu jejich zařazení do přijímacího řízení, které musí uchazeč o studium na VO 

FTVS UK v Praze s co nejlepším hodnocením splnit.  

Spearmanův korelační koeficient pořadí (rs) jsme znázornili v grafu č. 3. 

Vycházíme ze stejných dat jako v grafu č. 4. Hodnoty jsme vzestupně seřadili a následně 

graficky znázornili. Chtěli bychom zde demonstrovat a poukázat na důvod využití 

Spearmanova korelačního koeficientu, neboť na porovnání těchto dvou grafů (graf č. 3 a 

graf č. 4) je výborně vidět, jak Spearmanův korelační koeficient pracuje s hodnotami, 

které Field (2000) označuje jako tzv. „Outliers“. Tyto hodnoty se nachází daleko od 

naměřených hodnot v grafu a mohou ovlivnit výslednou hodnotu korelačního koeficientu. 

Výsledný Spearmanův korelační koeficient (rs) jsme v našich výsledcích 

porovnávali s charakteristikou síly vztahů podle autorů Chrásky (2007), Hendla (2009)  a 

Fielda (2000), které jsou uvedené v tabulkách č. 9 a č. 10. Vypočtený Spearmanův 

korelační koeficient lze porovnávat také s tabulkou významnosti koeficientů pořadové 

korelace (n = 12) uvedený v příloze č. 7, kde se nachází kritické hodnoty pro Spearmanův 

korelační koeficient. Následně lze určit, že když je rs větší než kritická hodnota pro určitý 

počet probandů tak je možné tvrdit, že je rs statisticky významné. 

Měření jsme prováděli na 12 studentech prezenční bakalářské a magisterské 

formy studia na VO FTVS UK v Praze, kteří již měli s prováděnými testy určitou 
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zkušenost z přijímacího řízení. Testy zjišťující předpoklady pro STP v AČR jsou 

ovlivněny mnoha faktory sportovního výkonu. Z velké části na ně má vliv také motorické 

učení, a proto náš výzkumný vzorek (tyto testy musel absolvovat jako součást svého 

přijímacího řízení na VO FTVS UK v Praze) mohl v testech dosahovat lepších výsledků.  

V úvodní části této práce jsme se ve výzkumné otázce ptali, jaký a případně jak 

velký je vztah mezi tělesným profilem (tělesné složení a somatotyp) a sportovním 

výkonem při testech zjišťujících předpoklady pro STP v AČR u studentů VO FTVS UK 

v Praze. S využitím popisné statistiky jsme naměřená data o výzkumném souboru 

(tělesný profil a výsledky v testech zjišťujících předpoklady pro STP v AČR) srovnali do 

přehledných tabulek a za pomoci korelační analýzy jsme zjišťovali jestli, a případně jak 

velký se mezi nimi nachází vztah. 

Velice důležitým pojmem v naší práci byla zmiňovaná korelační analýza. 

Z výsledků uvedených výše v práci jsme zjistili, že na rozdíl od endomorfní komponenty 

mají mezomorfní a ektomorfní komponenta významný vztah se sportovním výkonem 

v určitých disciplínách obsažených v testech zjišťujících předpoklady pro STP v AČR.  

Tyto výsledky vyvrací druhou část naší hypotézy, která předpokládala největší 

velikost vztahu mezi mezomorfní komponentou a sportovním výkonem silového 

charakteru. Naše výsledky lze konfrontovat s výzkumným článkem Mosse a kol. (2015). 

Námi změřené výsledky na studentech VO FTVS UK odpovídají výsledkům a tvrzením 

z uvedeného článku, tedy že velikost mezomorfní komponenty má, jak uvádí 

Field (2000), vysokou sílu asociace. Z konkrétních výsledků korelace v tabulce č. 15 lze 

vyvodit několik zajímavých vztahů mezi jednotlivými komponentami somatotypu a testy 

zjišťujícími předpoklady pro STP v AČR. 

Mezi ektomorfní komponentou a výsledky v disciplíně přenášení zátěže vznikl 

nejsilnější vztah ze všech komponent somatotypu. Field (2000) touto hodnotou značí 

silnou velikost vztahu (rs = 0,585 u dosaženého času a rs = −0,585 u získaných bodů 

v této disciplíně). Zároveň se zde jako u jediné komponenty somatotypu prokázala 

signifikantní statistická významnost na hladině p ≤ 0,05. Z těchto výsledků lze 

teoreticky vyvodit, že čím bude mít proband větší ektomorfní komponentu, tím v testu 

přenášení zátěže dosáhne horšího výsledného času nebo na čase závislém, horšího 

bodového ohodnocení. Mezi ektomorfní komponentou a výsledkem ve skokansko-

akrobatickém cvičení (SAC) jsme nezaznamenali žádný významný vztah. U poslední 

disciplíny (lezení po provazovém žebříku), byl prokázán vztah (rs = −0,483 
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u dosaženého času a rs = 0,325 u získaných bodů v této disciplíně), kterým 

Field (2000) značí střední velikost vztahu. Z výsledků korelace u této komponenty 

somatotypu je možné vyvodit, že nadměrná výška a hmotnost probanda může mít 

negativní vliv na jeho úspěch v disciplíně přenášení zátěže a naopak pozitivní vliv na 

disciplínu lezení po provazovém žebříku. Na disciplínu SAC nemá ektomorfní 

komponenta somatotypu podle výsledků korelace žádný vliv. Hájek (2001) uvádí, že 

dominuje-li u jedince ektomorfní komponenta, vykazuje často tento jedinec dobré 

výsledky v testech motorického nadání. S ohledem na specifické zaměření disciplín u 

testů zjišťujících předpoklady pro STP v AČR lze teoreticky toto tvrzení u našeho 

výzkumného souboru potvrdit. 

U mezomorfní komponenty somatotypu lze stejně jako u ektomorfní 

komponenty zmiňované výše z výsledků pozorovat, že síla vztahu se skokansko-

akrobatickým cvičením (SAC) je velmi slabá (rs = −0,102 u dosaženého času a 

rs = 0,106 u získaných bodů) a značí podle Hendla (2009) velmi slabou závislost. 

Velikost vztahu u mezomorfní komponenty somatotypu a disciplínou přenášení zátěže 

(rs = −0,559 u dosaženého času a rs = 0,559 u získaných bodů) lze podle Fielda (2000) 

charakterizovat jako silnou velikost vztahu.  U disciplíny lezení po provazovém 

žebříku a mezomorfní komponentou je velikost vztahu rs = 0,541 u dosaženého času 

(střední velikost vztahu) a rs = −0,432 (střední velikost vztahu) u získaných bodů 

z této disciplíny. Z těchto výsledků je možné usoudit, že velikost mezomorfní 

komponenty může pozitivně ovlivnit úspěšnost v disciplínách silově vytrvalostního 

charakteru (přenášení zátěže), ale také může negativně ovlivnit rychlost lezení na 

provazový žebřík. 

U endomorfní komponenty somatotypu se v našem měření neukázal žádný 

vztah s vysokou závislostí. Všechny vztahy značily podle Hendla (2009) velmi slabou 

závislost (nejsilnější vztah vznikl mezi endomorfní komponentou a testy zjišťujícími 

předpoklady pro STP v AČR u disciplíny přenášení zátěže rs = 0,168 u dosaženého 

času a rs = −0,168 u získaných bodů). Tyto výsledky potvrzují tvrzení Hájka (2001), 

který uvádí, že endomorfní komponenta může být považována za brzdící složku 

výkonnosti a má tím pádem záporný vliv na výkonnost. 

Rovněž je možné pozorovat (tabulka č. 14) vztah mezi určitými výsledky BIA a 

sportovním výkonem, například podíl svalové hmoty (kg) a výsledek ve skokanko-

akrobatické disciplíně (rs = −0,559 u získaného času a rs = 0,585 u dosažených bodů).  
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Podle hodnocení autora Chrásky (2007) z tabulky č. 9 nebo autora Hendla (2009) 

z tabulky č. 10 lze tvrdit, že hodnoty korelace těchto komponent s určitými disciplínami 

dosahovaly střední (značné) závislosti. Podle Fielda (2000) tyto hodnoty určují dokonce 

silnou velikost vztahu. U zmiňovaného vztahu mezi množstvím svalové hmoty (kg) a 

skokansko–akrobatickým cvičením (SAC) lze dokonce potvrdit hladinu statistické 

významnosti p ≤ 0,05. Zajímavou hodnotu ukazuje také vztah mezi procentuálním 

vyjádřením tučné hmoty (FM) a výsledky v disciplíně lezení po provazovém žebříku 

(rs = 0,416 u dosaženého času a rs = −0,341 u získaných bodů). Tyto výsledky lze 

charakterizovat tak, že čím je u probanda větší podíl svalové hmoty (kg), tím lze 

predikovat větší úspěšnost ve skokansko-akrobatickém cvičení (SAC). Zároveň, čím 

bude mít větší podíl tučné hmoty (FM) v těle, tím dosáhne horších výsledků v disciplíně 

lezení po provazovém žebříku.  

V uvedené tabulce můžeme sledovat ještě jeden zajímavý vztah, a to mezi 

hodnotami TBW (%) a výsledky v testu lezení po provazovém žebříku (rs = −0,441 

u dosaženého času a rs = 0,412 u získaných bodů). Takto vysoký korelační koeficient 

hodnotí Hendl (2009) jako střední (značnou) závislost. Na základě těchto korelací lze 

pozorovat a tvrdit, že čím měl proband větší hodnotu TBW (%), tím zvládl disciplínu 

v kratším čase a obdržel více bodů.  

Další vztah s vyšším korelačním koeficientem byl mezi BMI (kg/m2) a 

disciplínou přenášení zátěže (rs = −0,544 u dosaženého času a rs = 0,544 u získaných 

bodů). Takto vysoké hodnoty hodnotí Hendl (2009) jako střední (značnou) závislost. 

Z tohoto vztahu lze teoreticky odvodit, že čím vyšší byl u probanda BMI (kg/m2), tím 

zvládl disciplínu v lepším čase a získal více bodů. Na základě výsledku této korelace 

týkající se BMI však nelze zobecňovat tvrzení, že když bude u jedince vyšší BMI, bude 

jeho výkon lepší. Záleží na tom, čím je vyšší BMI způsobeno, např. když bude mít jedinec 

vysoký podíl tukové hmoty, výkonnější nebude. 

 

7.5 Limitace 

Měření bylo limitováno mnoha faktory, které se do určité míry projevily ve 

výsledcích naší práce. Mezi tyto faktory patří např.: 
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• Omezená velikost výzkumného vzorku. 

Z důvodu časového vytížení (zkouškové období) a omezenému počtu studentů 

VO FTVS UK v Praze, nebylo možné pro potřeby našeho měření získat větší výzkumný 

vzorek. 

• Nemožnost kontroly stoprocentního dodržení pravidel pro co největší 

přesnost měření pomocí BIA. 

Probandi byli poučeni o nutnosti dodržení pravidel pro maximalizaci přesnosti 

měření pomocí BIA skrze informovaný souhlas, ale stoprocentní kontrolu probandů 

nebylo možné zajistit. 

• Předešla motorická zkušenost probandů v testech zjišťujících předpoklady 

pro STP v AČR. 

Z důvodu zařazení testů zjišťujících předpoklady pro STP v AČR, jakožto jedné 

z části povinného přijímacího řízení na VO FTVS UK v Praze, každý proband tyto testy 

již minimálně jednou absolvoval. Následně tato skutečnost mohla vést k lepším 

výsledkům v testech při našem měření. 

• Záměrný výběr výzkumného vzorku. 

Náš záměrný výběr tvořili studenti VO FTVS UK v Praze, kteří v době měření 

nebyli nemocní, neměli studijní povinnosti nebo nebyli na služební cestě. Z tohoto 

důvodu mohou být získaná data z měření zkreslená. 

Přes veškeré limitace našeho výzkumu je možné z výsledků měření pozorovat, že 

řada hodnot tělesného profilu (tělesné složení a somatotyp) může určitým způsobem 

predikovat úspěšnost v různých motorických disciplínách a sportech. 
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8 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit a porovnat vliv somatických znaků 

(tělesného složení a somatotypu) na výsledky v testech zjišťujících předpoklady pro 

speciální tělesnou přípravu v Armádě České republiky. 

Z výsledků je patrné, že existuje určitý vztah mezi tělesným profilem 

(komponenty somatotypu a tělesné složení) a sportovním výkonem jedince. Z toho je 

možné usoudit, že komponenty somatotypu nebo výsledky tělesného složení lze použít 

k určité predikci úspěšnosti jedince v daném sportovním odvětví nebo v konkrétní 

sportovní disciplíně. 

V naší bakalářské práci se nám podařilo potvrdit část hypotézy. A to, že nejčastěji 

se vyskytujícím somatotypem bude ektomorfní mezomorf. Nejsilnější korelační vztah byl 

však nalezen mezi ektomorfní komponentou a disciplínou silově vytrvalostního 

charakteru (přenášení zátěže). Vzhledem k tomuto výsledku se nepotvrdila druhá část 

naší hypotézy, že nejsilnější vztah vznikne mezi mezomorfní komponentou somatotypu 

a disciplínou silového charakteru. 

Tuto bakalářskou práci vnímáme jako pilotní studii pro naše případné další 

výzkumy. Rádi bychom na tuto práci navázali při tvorbě práce diplomové, která by danou 

problematiku více rozpracovala a zaměřila se na mnohem větší počet probandů (z řad 

uchazečů o přijetí na VO FTVS UK v Praze). Věříme, že tato práce bude přínosem pro 

další práce, které se budou zabývat problematikou vazby mezi tělesným profilem a 

výkony v určitém sportu.  

Z důvodu záměrného výběru a omezené velikosti našeho výzkumného souboru 

(n = 12), lze výsledky našeho výzkumu uplatnit pouze pro danou skupinu studentů 

VO FTVS UK v Praze. 
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