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ABSTRAKT 

 

Název: 

Tělesná zdatnost studentů vojenského oboru při FTVS UK 

 

Cíl práce: 

Cílem této bakalářské práce je zjištění úrovně tělesné zdatnosti studentů vojenského 

oboru při FTVS UK pomocí standardizované testové baterie UNIFITTEST 6-60. 

 

Metoda: 

 Bakalářská práce má teoreticko-empirický charakter. Pouţita byla metoda 

kvantitativního výzkumu, kdy samotnou formou byl experiment. Výzkumný vzorek byl 

tvořen 14 studenty vojenského oboru při Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity 

Karlovy. Charakteristika souboru byla dána popisnou statistikou, kdy pro vyhodnocení 

naměřených hodnot bylo pouţito aritmetického průměru, mediánu, maxima a minima. 

 

Výsledky: 

 Na základě námi naměřených výsledků vybraného výzkumného vzorku můţeme říci, 

ţe drtivá většina testovaných osob dosáhla úrovně tělesné zdatnosti „nadprůměrný“ a 

„výrazně nadprůměrný“ v porovnání s výsledky studie obsaţených v příručce testové baterie 

UNIFITTEST 6-60. 

 

Klíčová slova: 

 UNIFITTEST 6-60, tělesná zdatnost, vojenský obor, Armáda České republiky 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ABSTRACT 

 

Title: 

Physical proficiency of military department students at Faculty of Physical Education 

and Sport, Charles University 

 

Aim of assassment: 

Aim of this bachelor's thesis is to find the level of physical proficiency the students of 

military department have, using the standardized test battery UNIFITTEST 6-60. 

 

Method: 

 Bachelor thesis has theoretically-empirical character. The method of quantitative 

research was used, where the form itself was the experiment. Research sample was made of 

14 students of military department at Faculty of Physical Education and Sport, Charles 

University. Characteristics of the set were given by descriptive statistics, where for the 

evaluation of measured values, the arithmetic mean, median, maximum and minimum were 

used. 

 

Results: 

 Using the basis of measured values of chosen research sample, we can conclude, that 

overwhelming majority of tested subjects reached the physical ability of "above average" and 

"distinctly above average" in comparison to results of the study included in the manual of test 

battery UNIFITTEST 6-60. 

 

Key words: 

 UNIFITTEST, 6-60, physical ability, military department, Czech army 
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Seznam použitých zkratek 

 

 

AČR - Armáda České republiky 

Apod. - A podobně 

Atd. - A tak dále 

ATP - Adenosintrifosfát 

BMI - Body mass index 

cm - Centimetr 

CP - Kreatin fosfát 

et. al. - A kolektiv 

kg - Kilogram 

m - Metr 

např. - Například 

TB - Testová baterie 

VP - Výroční přezkoušení 

ZOZ - Zdravotně orientovaná zdatnos
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1 ÚVOD 

 

Pohyb je základním a jedním z nejdůleţitějších vnějších projevů člověka. Pomocí 

pohybů člověk vyjadřuje například své pocity, emoce a stavy.  

Pojetí pohybu je jiţ od nejstarších dob spojováno s lidskou činností. Jak všichni víme, 

v dobách pravěku musel člověk provádět fyzicky náročnou činnost, ať uţ šlo o lovení velké 

zvěře, nebo bránění svého teritoria před ostatními nepřáteli. Z toho vyplývá, ţe uţ v této době  

člověk prokazoval určitou formu tělesné zdatnosti. 

Téma své bakalářské práce Tělesná zdatnost studentů vojenského oboru při Fakultě 

tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (dále jen „VO FTVS UK“) jsem si vybral 

z důvodu, ţe studuji právě vojenskou tělovýchovu při FTVS UK, kde se s pojmy týkajícími se 

tělesné zdatnosti setkávám denně v různých vyučovaných předmětech. Ovšem nejvíce jsem 

s pojmem tělesná zdatnost přišel do kontaktu v předmětech antropomotorika a sportovní 

trénink. Zlom přišel v té chvíli, kdy jsem narazil na příručku testové baterie (dále jen „TB“) 

UNIFITTEST 6-60, po jejímţ přečtení jsem zjistil, ţe spousta testů v ní obsaţených, jsou 

totoţné s výročním přezkoušením (dále jen „VP“) příslušníků armády české republiky (dále 

jen „AČR). To se mi jevilo jako zajímavé, a proto jsem se rozhodl, ţe se budu zabývat 

tělesnou zdatností studentů VO FTVS UK v porovnání s tělesnou zdatností běţné populace, 

která byla testována právě pro účely vzniku UNIFITTEST 6-60.  

Tělesná zdatnost je velice důleţitým poţadavkem na kaţdého vojáka z povolání. Bez 

určité úrovně tělesné zdatnosti by voják z povolání nemohl vykonávat úkoly a úkony, které 

bezprostředně vyplývají z jeho sluţebního zařazení. Proto je nutné, aby se o tělesnou zdatnost 

v rámci AČR náleţitě pečovalo. 

Studenti VO FTVS UK v Praze tvoří unikátní obor, jelikoţ se jedná o jediný studijní 

obor v rámci celé České republiky, který nabízí vzdělání v oblasti tělesné výchovy pro účely 

AČR a dalších sloţek IZS (Police ČR, Hasičská záchranná sluţba, Vězeňská sluţba a Celní 

správa). Studenti mají moţnost získat nejvyšší moţné tělovýchovné vzdělání, se kterým 

najdou uplatnění i v civilním sektoru, ať uţ se jedná o nejrůznější trenérské pozice nebo 

učitelství tělesné výchovy. Vojenský obor vznikl současně s nejmladší fakultou Univerzity 
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Karlovy v roce 1954. FTVS UK přináší moţnost studia oborů v bakalářských, magisterských  

a doktorských programech. 

Tato bakalářská práce je pro mě pilotní prací, na základě které bych rád navázal na 

práci diplomovou, kde bych chtěl zkusit rozvést osvojené poznatky o problematice tělesné 

zdatnosti a porovnat zdatnost studentů VO FTVS UK s vojáky z povolání slouţícími v určité 

posádce na území ČR. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

Tato rozsáhlá kapitola je rozdělena do tří důleţitých podkapitol, zabývajících se hlavní 

problematikou bakalářské práce. V první podkapitole jsem rozebral tělesnou zdatnost  

a aspekty s ní spojené. Druhou podkapitolu jsem věnoval oblasti testování tělesné zdatnosti. 

Poslední, respektive třetí podkapitola teoretických východisek se věnuje problematice 

pohybových schopností se zaměřením na silové a vytrvalostní schopnosti, které jsou 

předmětem mého testování. 

 

2.1 Tělesná zdatnost 

Podle Dovalila a kol. (2008) je tělesná zdatnost soubor jednotlivých předpokladů 

uvnitř organizmu, které jsou schopné adekvátně reagovat na podněty z prostředí. Těmito 

podněty nerozumíme pouze pohybovou zátěţ, ale mohou jimi být klimatické podmínky, 

psychické podněty a vibrace. Pokud se bavíme o pohybové zátěţi, tak tělesná zdatnost je 

soubor předpokladů pro ideální odpovědi organizmu při pohybové činnosti na podněty 

z vnějšího prostředí. Jelikoţ v lidském organizmu a vnitřním prostředí existují mnohočetné 

vazby, dochází ke značným variabilitám úrovní tělesné zdatnosti. Tělesnou zdatnost je 

potřeba navyšovat ať uţ z hlediska společnosti či sportu. Organizmus na vyšší úrovni tělesné 

zdatnosti se lépe vypořádá s různými nároky psychického charakteru, infekcemi, 

klimatickými vlivy jako je chlad, horko atd. Základem tělesné zdatnosti je vysoká úroveň 

hlavních funkčních systému organizmu a to zejména dýchacího a oběhového. 

 Bunc (1995) pojímá tělesnou zdatnost následujícím způsobem. Pojem tělesná zdatnost 

vyplývá z pohybových schopností, jejichţ je výslednou formou. Jedná se o aktuální stav 

tělesných komponent, které se podílejí na produkci tělesné práce, jeţ jsou vyjádřením 

aktuálním stupněm adaptace na dané podněty. 

Tělesná zdatnost je výsledkem dlouhodobého cyklu postupného přizpůsobení lidského 

organizmu na pohybové činnosti. V současné době není na tělesnou zdatnost pohlíţeno pouze 

jako na výkonově orientovanou sloţku. Stále více se do popředí dostává sloţka zdravotně 

orientované zdatnosti.  

Důvodem je zvětšující se problém společnosti s nedostatkem pohybu a špatným 

ţivotním stylem tedy hypokinézou. Hypokinéza je dle Hendla et. al. (2011) chování člověka 
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zaloţené na velmi nízkém aţ ţádném objemu bazálních aktivit a chybějící plánovaná 

pohybová aktivita. Proběhlo velké mnoţství výzkumů (např. AACPR 1991, Blair et. al.), 

které dokládají, ţe tělesná zdatnost na určité potřebné úrovni do značné míry redukuje 

rizikové faktory civilizačních chorob, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, cukrovka, 

zánětlivá onemocnění a v neposlední řadě obezita. Při hodnocení úrovně tělesné zdatnosti je 

třeba si uvědomit, ţe zdatnost vţdy vypovídá o určitém jedinci a odráţí jeho aktuální stav, 

tedy jedná-li se o zdravého, hendikepovaného, nemocného anebo starého člověka.   

 

 

2.1.1 Druhy tělesné zdatnosti 

 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, je-li řeč o tělesné zdatnosti, musíme zdůraznit, o jaký druh 

se jedná ve smyslu testování. Více rozšířená je zdatnost zdravotně orientovaná z důvodu 

prevence zdravotních rizik. Výkonová zdatnost slouţí především k hodnocení míry rozvoje 

jednotlivých pohybových schopností, nebo můţe být vyuţita při objevování talentů.  

Jednotlivé druhy zdatnosti si přiblíţíme níţe, pro lepší pochopení. 

 

Výkonově orientovaná zdatnost 

 Dle Chytráčkové (2002) je UNIFITTEST 6-60 TB hodnotící jak zdravotní 

komponenty tak výkonově zaměřené. Člunkový běh a skok daleký z místa, který jsem vybral 

pro účely mého testování je součástí právě výkonově orientované zdatnosti. 

Novotná et. al. (2006) vysvětluje výkonově orientovanou zdatnost jako zdatnost, která 

je výsledkem působení sportovního tréninku. Sportovní výkon jakoţto výsledek pohybové 

činnosti realizované v závodě (soutěţi) musí být kvantifikován a měřen. Je-li zájem  

o pohybovou činnost vysoký a nastanou soutěţní ambice, je vhodné se podrobněji zabývat 

zákonitostmi a studiem sportovního tréninku, jemuţ se věnuje odborná literatura. 

Dle Kirchnera et. al. (2005) je výkonově orientovaná zdatnost, tou zdatností která 

podmiňuje a výrazně ovlivňuje sportovní výkon. Správnými přístupy k výkonové zdatnosti 

můţeme docílit zvýšení motorické výkonnosti, coţ je samotným základem pro kondiční 

přípravu. 

Máchová a Kubátová (2015) uvádějí, ţe přílišné zaměření se na jednu sportovní 
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disciplínu v rámci cíleného rozvoje výkonové zdatnosti, má za vliv nerovnoměrné rozvíjení 

sloţek tělesné zdatnosti. To můţe mít za důsledek zvýšené riziko poškození zdraví. 

 

Zdravotně orientovaná zdatnost 

 

Tento druh tělesné zdatnosti je pro mou práci stěţejní, jelikoţ UNIFITTEST 6-60, 

který jsem si vybral pro účely mého testování, je baterií, která hlavně hodnotí zdravotní 

komponenty tělesné zdatnosti jedince (tělesné sloţení, vytrvalost, svalová síla a vytrvalost, 

flexibilita). Chytráčková (2002) 

V dnešní době se stále více dostává do popředí zdravotně orientovaná zdatnost (dále 

jen „ZOZ“). Důvod je prostý, tento druh zdatnosti odráţí základní motorické schopnosti, se 

kterými se setkáváme v kaţdodenní ţivotě, tudíţ míru, do jaké jsme schopni vyuţít jejich 

potenciál.  

Dále je dnešní doba charakteristická sedavým způsobem ţivota, ať uţ je člověk 

v zaměstnání nebo z hlediska vyuţití volné času. Mechanická práce je z velké míry nahrazena 

stroji, tudíţ pohybové aktivity stále ubývá. Proto je důleţité věnovat pozornost právě ZOZ. 

Jak tvrdí Máchová a Kubátová (2015), ZOZ na rozdíl od výkonnostního druhu 

zdatnosti rozvíjí stejnou měrou všechny sloţky tělesné zdatnosti. Největší důraz je kladen na 

pozitivní dopad motorických aktivit na organismus, přičemţ je respektován věk, pohlaví  

a zdravotní individuality cvičence.  

Novotná et al. (2006) tvrdí, ţe zdraví jedince nelze ovlivnit pouze lékařskou péčí, ale 

svůj zdravotní stav můţe do jisté míry pravidelnou a účelně prováděnou pohybovou činností 

regulovat kaţdý sám. ZOZ se můţe projevovat jako stav kvalitního bytí, který umoţňuje: 

 Kaţdodenní aktivity provádět účelně a kvalitně. 

 Sniţovat riziko zdravotních problémů. 

 Vykonávat činnosti, které nejsou jinak realizovatelné bez potřebné tělesné 

zdatnosti. 

 Regulovat kvalitu psychických stavů. 

 Celkově působit na proţití kvalitního ţivota. 

Z pohledu ovlivňování ZOZ je k dispozici celá řada motorických činností. Například 

některá onemocnění chronického původu jako diabetes nebo srdeční choroby, které jsou do 
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značné míry závislé na tělesném sloţení, přesněji na procentu tuku zastoupeného v našem 

těle. Jedná se o tuk viscelární (nebezpečnější sloţka tělesného tuku, který se hromadí kolem 

vnitřních orgánů) a dále tuk podkoţní (méně nebezpečná forma). Dalším rozšířeným 

civilizačním problémem jsou bolesti zad, které bývají často spojeny s ochablými zádovými 

svaly a svaly meziţeberními. Toto jsou případy, kdy správně prováděnou činností (ZOZ) lze 

jejich projevy zmírnit či dokonce úplně odstranit. 

 

Složky zdravotně orientované zdatnosti  

 

Sloţky zdravotní komponenty jsou sumarizovány podle různých autorů, ovšem základní 

informace jsou obsaţeny ve všech děleních. 

Dle Máchové a Kubátové (2015) je dělení následující: 

 Vytrvalostní sloţka, která se rozvíjí především činnostmi cyklického 

(lokomočního) charakteru. Těmito pohybovými úkoly máme na mysli 

především běh, plavání, jízda na kole, rychlá chůze, chůze do kopce nebo do 

schodů, kondiční cvičení, aerobik, apod. Ovšem je nutné, aby cvičení 

nepostrádalo potřebnou intenzitu a aby se dostatečně opakovalo s minimální 

dobou cvičení 20 minut, s pravidelností 3-4 týdně.  Intenzita cvičení by se měla 

pohybovat v aerobním pásmu. K určení aerobního pásma vyuţijeme poznatky 

Blahušové (2004), která uvádí základní parametry k jeho určení. Maximální 

tepová frekvence jedince se rovná 220 tepů za minutu mínus jedincův věk. Pro 

přesnější určení si můţeme vypočítat spodní hranici aeroního pásma, která je 

dána maximální tepovou frekvencí krát 0,60 a horní hranice aerobního pásma se 

vypočítá jako maximální tepová frekvence násobena koeficientem 0,85. Z toho 

vyplývá, ţe vytrvalostní sloţka se nejlépe posuzuje podle tepové frekvence a to 

zejména v klidových hodnotách po zátěţi. 

 Svalová sloţka (svalově-kosterní) se rozvíjí různými metodami posilování ve 

formě kulturistických cvičení, atletickým posilováním a podobně. Rozvíjení 

svalové sloţky má následek prevenci zranění svalově kosterního aparátu.  

 

Jiné dělení uvádí Novotná et. al. (2006), která rozděluje sloţky podle dopadu na 

organismus:  

 První skupinou jsou proměnné komponenty týkající se tělesného sloţení. Jde 
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 o morfologické ukazatele, které mají velmi úzký vztah vzhledem k tělesné 

hmotnosti. Nadváha, tedy hmotnost překračující normální hodnoty, výrazně 

zatěţuje oblasti kloubů a celý kosterní aparát, coţ často vede k nízké nebo 

dokonce ţádné motivaci k pohybové činnosti. Vhodná či nevhodná tělesná 

hmotnost je hodnocena na základě rozloţení tělesného tuku. Je ovšem nutné 

zdůraznit, ţe i přes tato tvrzení je důleţité mít určité zastoupení tělesného tuku 

v těle. Extrémy jako jsou příliš vysoké procento tuku nebo velice nízké procento 

tuku, mohou mít váţné důsledky na lidský organismus. Dále k hodnocení 

tělesné hmotnosti se vyuţívá  body mass index (dále jen „BMI“), označovaný 

jako koeficient tělesné plnosti. Přesto je třeba zdůraznit, ţe BMI kalkuluje 

s celkovou tělesnou hmotností. Nutno však říci, ţe hodnoty BMI jsou plně 

postačující k orientačnímu hodnocení.  Za hodnoty odpovídající normálu 

povaţujeme rozmezí od 20 do 25 kg.m
2
.  

    
             

          
 

 

 Druhá skupina neboli sloţka zdatnosti je dána funkčním stavem svalového 

systému. Je tedy tvořena proměnnými ve smyslu svalové zdatnosti. Přesněji se 

jedná o svalovou sílu a svalovou vytrvalost. Velice důleţitou roli zde zaujímá 

téţ svalová flexibilita (pohyblivost). 

 Poslední tedy skupinou třetí v pořadí je aerobní zdatnost ve smyslu spotřeby 

kyslíku. Předmět diagnostiky je pak kardiovaskulární zdatnost, přesněji 

výkonnost srdce a dýchacího systém při intenzivním zatíţení organizmu.  

 

2.2 Testování tělesné zdatnosti 

 

Pro účely mé práce jsem pouţil testovou baterii UNIFITTEST 6-60. Tělesnou zdatnost 

budeme hodnotit na základě 4 terénních testů. Dle Měkoty (1983) jsou terénními testy 

myšleny ty testy, které se provádějí na místech, kde probíhá tělovýchovný proces (tělocvična, 

atletický stadion, posilovna, bazén atd.).   

Úroveň pohybových schopností přesněji vytrvalostních a komplexu silových, bude 

hodnocena na základě jiţ zmiňovaných 4 terénních testů. 
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2.2.1 Testování úrovně zdatnosti příslušníků AČR 

 

Pro kaţdého vojáka z povolání vyplývají určité povinnosti ze zákona o vojácích 

z povolání č. 221/1999 Sb. s datum poslední novelizace 1. 7. 2015. Důleţitá povinnost 

z hlediska tělesného pojetí je ustanovena v paragrafu 48 (Základní povinnosti vojáků) 

odstavce 1, písmene e „zvyšovat své odborné znalosti a prohlubovat svoji kvalifikaci, dbát 

 o svoji fyzickou zdatnost“. Toto je základní tvrzení, ze kterého vychází kaţdoroční závazek 

vojáka podrobit se VP.  

VP je tedy událost, kdy voják prokazuje svou tělesnou zdatnost a to na úrovni 

schopností silových a vytrvalostních. Přezkoušení je upraveno v normativním výnosu 

Ministerstva obrany 12/2011 Sluţební tělovýchova v rezortu Ministerstva obrany. 

Jednotlivými motorickými testy v rámci VP pak jsou z hlediska vytrvalostních schopností 

dvanácti minutový běh nebo plavání na 300m a u silových schopností má voják moţnost 

výběru z testů počet opakovaných shybů nadhmatem nebo kombinace testů, počet 

opakovaných kliků za třicet sekund a počet sed-lehů za jednu minutu. Normy pro jednotlivé 

věkové kategorie uvedu formou tabulky pro lepší orientaci.  

 

 

Obrázek 1. Normy a hodnocení kontrolních testů výročního přezkoušení vojáků z tělesné přípravy (NVMO 

12/2011 Služební tělovýchova v rezortu Ministerstva obrany.) 

 

Studenti vojenského oboru jsou povinni z důvodu nařízení velitele, dosahovat 

hodnocení s úrovní „výtečné“ ve všech částech motorického testování. 
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2.2.2 Testová baterie  

 

Pojem TB je dle Kasi (2006) soubor dvou a více testů, které lze charakterizovat 

společnou standardizací. Dále je nutno říci, ţe jednotlivé testy v souboru pozbývají svoji 

samostatnost (jedná se o tzv. subtesty), jejichţ dosaţené hodnoty se vzájemně prolínají a tvoří 

výsledné skóre. 

Suchomel (2004) popisuje TB následujícím způsobem. Tvrdí, ţe v praxi vyuţitelné 

motorické testy, které podléhají nutnosti standardizace a splňují náleţité podmínky, jako jsou 

snadná realizace, zřetelný popis testu a nízká náročnost na materiální, finanční a časové 

zabezpečení, jsou testovou baterií.  

TB podle diagnostikovaných schopností Blahuš a Měkota (1983) rozděluje na 

homogenní 

 a heterogenní. Homogenní TB zkoumá pouze komplex jedné pohybové schopnosti (např. 

vytrvalostní schopnosti), zatímco heterogenní baterie obsahuje testy zkoumající dvě a více 

pohybových schopností (např. silové, rychlostní a koordinační schopnosti).  

 

2.2.3 UNIFITTEST 6-60 

 

Autory UNIFITTESU 6-60 jsou Měkota et. al (2002), kteří popisují testovou baterii 

jako uskupení 4 poloţkových  laboratorních testů heterogenní povahy. Laboratorní testy mají 

postihnout základní neboli elementární pohybové schopnosti spolu se základními 

antropometrickými měřeními. 

 Jak uţ z názvu vyplývá, TB je variabilní a můţeme díky ní testovat osoby ve věku od 

šesti do šedesáti let, coţ nám dává široké penzum moţností k diagnostice pohybových 

 a somatických vlastností téměř v kaţdém věku.  

Autoři vyvíjeli UNIFITTEST na základě několika celostátních šetřeních. Hlavními 

podklady pro vytvoření norem a tabulkových hodnot se staly výzkumy provedené v roce 1987 

u školní mládeţe, dále rok 1986 byl ve znamení testování vysokoškolské mládeţe  

a v neposlední řadě byly v roce 1975 provedeny výzkumy u několika tělovýchovných 

organizací.  

Při sestavování TB autoři přihlíţeli k několika důleţitým faktorům. Motorické testy 

monitorují pohybové schopnosti převáţně kondičního směru, a to schopnosti rychlostní, 
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vytrvalostní, silové a pohyblivostní. Vybrané motorické testy odráţejí nízkou úroveň předešlé 

zkušenosti s činností podobného charakteru, jelikoţ se jedná pohyby tělu přirozené, jako jsou 

běhy, skoky atd. Jde tedy o lokomoce převáţně cyklické povahy.  

V porovnání s ostatními testovými systémy, ať uţ českými nebo dokonce 

zahraničními, UNIFITTEST přichází s jistými odlišnostmi, které lze označit za progresivní. 

První velkou výhodou této TB je moţnost vyuţití jistých alternativ u motorických testů, kdy 

například u testů aerobní vytrvalosti můţeme vybírat ze tří poloţek, které vybíráme na 

základě podmínek testování (vybavení, prostředí), věku a fyzické připravenosti cvičenců.  

Jak jiţ bylo zmíněno výše, dlouholetým vývojem baterie bylo vytvořeno několik 

bodových norem, ať uţ pro jednotlivé hodnocení a diagnostiku motoriky ve formě pětibodové 

stupnice, které poskytují kvalitativní hodnocení vedoucí k posouzení větší či menší odchylky 

od průměru společnosti. Dále jsou k dispozici i desetibodové stupnice s kvantitativní 

vlastností a podstatně přesnější odlišovací schopností, které jsou určené pouze pro mládeţ  

a nelze je pouţít na dospělou populaci. Normové tabulky pro hodnocení somatických měření 

jsou výsledkem empirických měření a jsou vyjádřeny v percentilech odpovídající populace. 

 

2.2.4 Motorické testy 

 

Motorický test Hájek (2001) charakterizuje jako standardizovaný proces (zkouška), 

jehoţ náplní je pohybová činnost, která je vyjádřena číselně jako samotný průběh nebo 

výsledek motorické činnosti. Motorickým testováním tedy rozumíme vykonání zkoušky podle 

předem daného zadání a přidělování hodnot (výsledků) získané testováním.  

Charakteristickým prvkem motorických testů je standardizace, pouţití matematických 

a statistických operací a v neposlední řadě zhodnocení získaných hodnot. Získané hodnoty 

jsou nazývány jako testové výsledky nebo téţ testové skóre. Hovoříme-li o obsahu 

motorických testů, lze říci, ţe je velmi rozmanitý, můţe se jednat o velmi lehké aţ triviální 

úkoly (ruční dynamometrie) nebo úkoly sloţitějšího charakteru, která se skládají z více 

pohybů nebo déletrvající cyklické (pravidelně se opakující) činnosti. Ve sportovní praxi se 

můţeme setkat s motorickými testy, které jsou nestandardizovány nebo pouze částečně 

standardizovány. Je ovšem nutné brát v potaz, ţe vypovídající hodnota těchto testů je velice 

malá aţ zavádějící. V dnešní době je kladen důraz na snahu, aby všechny testy podléhaly 

standardizaci. Standardizací tedy rozumíme: 
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 Motorický test má vlastnost opakovatelnosti, tím máme na mysli, ţe je moţné 

jej vykonávat na jiném místě, testem můţe provádět jiný zkoušející v různém 

čase. To znamená, ţe se minimalizuje předpoklad vlivu prostředí 

 a zkoušejícího. 

 Test je hodnověrný, respektive splňuje základní vlastnosti testu, to je validita 

 a reliabilita testování. Podrobněji viz. kapitola 2.2.4.2.  

 Test disponuje předem daným postupem testování a vyhotoveným systémem 

hodnocení nejčastěji dle testových norem. 

2.2.4.1 Dělení motorických testů 

 

Rozdělení motorických testů není jednotné, proto je zapotřebí rozlišovat testy určené 

pro sportovní odvětví nebo pedagogickou praxi v tělesné výchově. Existuje řada autorů, kteří 

uvádějí ve svých pracích dělení motorických testů. Testy můţeme dále dělit z pohledu 

různých hledisek viz. níţe.  

Čelikovský (1990) uvádí strukturu motorických testů následovně: 

 Testy základní tělesné výkonnosti (je diagnostikována úroveň základních 

motorických schopností, které jsou vyuţívány v tělovýchovném procesu, ale 

stejně tak i běţném ţivotě, kdy se vykonává fyzická činnost) 

 Testy sportovní a tělocvičné výkonnosti (diagnostikují míru připravenosti 

 a předpoklad k tělocvičným a sportovním činnostem) 

 Testy pohybového nadání (diagnostikuje míru snadnosti, do jaké je jedinec 

schopen provést nový pohybový úkol, nejčastěji jde o pohyby zaměřené na 

koordinační schopnosti) 

Dále se motorické testy mohou rozdělovat podle různých kritérií a hledisek, jak 

například uvádí Hájek (2001): 

 Podle místa měření se motorické testy dělí na laboratorní a terénní. Terénní 

testy díky jejich snadnému pouţití jsou v tělovýchovné praxi mnohem více 

vyuţívány neţ testy laboratorní, které jsou pro svou často materiální náročnost 

nedostupné. 

 Podle stupně standardizace můţeme testy rozdělit na standardizované  

a částečně standardizované. Patří sem i testy vlastního zhotovení. 

 Podle počtu měřených osob uvádí testy individuální a hromadné (kolektivní) 
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 Z hlediska pouţití samotného testu nebo větší počet testů, zahrnutých do 

jednoho celku. Zde je nutné rozlišit testy jednotlivé a testové systémy.  

 

2.2.4.2 Vlastnosti motorických testů 

 

Měkota et. al (1988) tvrdí, ţe k hodnověrnosti testových výsledků je zapotřebí, aby 

test splňoval základní vlastnosti. Těmito vlastnostmi jsou reliabilita (spolehlivost) a validita 

(platnost). Tyto vlastnosti dále obsahují další důleţité aspekty. 

 

    Obrázek 2. Aspekty validity a reliability. (Měkota et. al., 1988) 

 

 Reliabilita (spolehlivost) testu udává, do jaké míry přesnosti test vystihuje, to co má 

vystihovat. Testování respektive testové skóre by se mělo co nejvíce oprostit od 

chybovosti měření a právě reliabilita nám říká do jaké míry je tento aspekt naplněn. 

Při srovnání reliability a validity je hlavní rozdíl v tom, ţe reliabilita je vnitřní 

vlastností testu a je uplatňována téměř při všech měřeních. Koeficient spolehlivosti je 
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dán podílem rozptylu skutečných výsledků a rozptylem naměřených hodnot. Měkota 

et.al (1988) 

 Stabilita naměřených výsledků znamená stupeň shody testového skóru při 

opakovaném provedení motorického testování, takzvaný retest. Stabilitu vyjadřujeme 

koeficientem korelace mezi testem a retestem provedeným za zcela neměnných 

podmínek od původního testu. Hájek (2001) 

 Ekvivalence je formulována jako stupeň shody testových skórů paralelních forem 

téhoţ testování s minimální časovou prodlevou mezi nimi. Pro lepší pochopení lze 

pouţít příklad, běh na 100 a 80 m. Hájek (2001) 

 Vnitřní konzistence je vlastnost, kterou vyjadřujeme stupeň shody mezi naměřenými 

hodnotami téhoţ testu, takzvané půlení testu. Mezi dílčími výsledku daného testu se 

provede korelace a tím se získá koeficient spolehlivosti a poté se vyjádří konzistence 

testu. Hájek (2001) 

 Objektivita udává, do jaké míry se shodují naměřené výsledku testu, provedené více 

examinátory. Jedná se o samostatnost naměřených testových hodnot různými 

examinátory. 

 Validita je základní vlastností motorického testování. Jedná se o důleţitou hodnotu 

testu závislá na přesnosti projekce nějakého motorického atributu. Platným testem 

(validním) povaţujeme ten, který měří právě tu vlastnost, kterou testujeme pro naše 

účely. Validita nemá stejnou vlastnost jako reliabilita, avšak není vnitřní vlastností 

testu. Validita je přímo závislá na reliabilitě. Reliabilita testu je nutnou podmínkou, 

aby test mohl být validní.  

 

 

2.2.4.3 Testový profil 

 

Testovým profilem rovněţ chápeme uskupení testů, které je ovšem volnějšího 

charakteru neţ je tomu u TB. Výsledky jednotlivých subtestů jsou poté vyobrazeny jako 

výsledné schéma. Schéma je shrnutím všech naměřených výsledků jedné testované osoby, 

přičemţ hodnoty měření jsou znázorněny samostatně, ovšem ve stejné bodovací stupnici 

standartních bodů (z-bodů, stenů, percentilů apod.). Hájek (2001). 
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2.2.4.4 Testové baterie užívané v praxi. 

 

Výčet nejčastěji nejpouţívanějších baterií pro účely testování v tělovýchovné praxi 

shrnulo spousta autorů, my si zde uvedeme dva. 

 Fitnessgram podle Vrbase (2006) je jednoduchá forma testové baterie určená 

především pro učitele tělesné výchovy k hodnocení úrovně tělesné zdatnosti dětí. TB 

je zdravotně orientovaného charakteru. Hodnotící standardy byly vytvořeny zvláštní 

komisí vědeckých pracovníků.  

Obsahuje tři oblasti testování:  

 Testování aerobní zdatnosti zahrnuje testy běh na 1 míli nebo vytrvalostní 

člunkový běh. Vţdy se vybírá z jedné preferované moţnosti. 

 Testování svalové zdatnosti obsahuje 3 oblasti testování svalových skupin a to sed- 

lehy (v originále curl-up), test záklonu v lehu na břiše (v originále trunk lift) 

 a silově-vytrvalostní test svalů horní poloviny těla (shyby, kliky do 90 stupňů, 

výdrţ ve shybu a shyby ve svisu leţmo) 

 Testování flexibility, kde se opět vybírá ze dvou moţností testování. Buďto 

předklon v sedu pokrčmo přednoţném pravou nebo levou anebo dotyk prstů za 

zády. 

 Antropometrické sloţení těla (obdobné jako u UNIFITTEST 6-60) 

 

 Eurofit test je dle Kasi (2006) testovou baterií, kterou lze vyuţít jak pro testování 

mládeţe tak dospělých. Proběhla řada studií v evropských zemích, tudíţ umoţňuje 

komplexní a věcné srovnání. Eurofit test hodnotí pohybové schopnosti spolu se 

somatickými faktory. 

 Somatická měření (uvádí se dvě veličiny a to tělesná hmotnost a výška) 

 Aerobní sloţka (vytrvalostní běh na 20 m) 

 Silová sloţka (skok daleký z místa, leh sed 30s, výdrţ ve shybu) 

 Rychlostní sloţka (člunkový běh 10x15 m) 

 

2.3 Pohybové schopnosti 

 

Pohybové schopnosti tvoří svým charakterem základní prvky zkoumání 
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antropomotorické vědy, která na základě jejich diagnostiky vysvětluje a predikuje výkon 

v daném sportovním odvětví. Zkoumání motorických schopností člověka probíhá uţ několik 

desetiletí a stále se vyvíjí nové poznatky odborné veřejnosti. Rozvoj a stimulace pohybových 

schopností je předmětem zkoumání sportovního tréninku. Z toho vyplývá, ţe zkoumání 

motorických schopností není záleţitostí pouze jedné vědní disciplíny nýbrţ hned několika. 

Jsou to obecné předpoklady jedince k provádění motorické činnosti, které jsou skryté neboli 

latentní. Dále předpokládám, ţe motorické schopnosti představují jakýsi strop moţností 

lidského organismu, který nelze překročit. Měkota (2005). 

Jak jsem jiţ zmiňoval, antropomotorika se dle Čelikovského (1990) z velké části zabývá 

právě motorickými schopnostmi. Jde o velice rozsáhlou a členitou skupinu, jeţ do jisté míry 

výrazně ovlivňuje motorickou činnost, ať uţ ve sportovní sféře či v běţném pracovním ţivotě. 

Charakteristika pohybových schopností: 

 Jedná se vnitřní předpoklady kaţdého člověka. 

 Nelze říci, ţe by byly specifické pro jednu samostatnou činnost. 

 Jsou poměrné stálé v časovém období. 

 Jsou vrozené, tudíţ jsou ovlivnitelné prostředím pouze částečně. 

 

 

Dovalil et. al (2012) uvádí, ţe pohybové schopnosti a jejich teoretické poznatky vychází 

z několika vědních oborů, jako jsou anatomie, fyziologie, biomechanika, biochemie a celá 

řada dalších. Motorické schopnosti lze identifikovat i v širokém pojetí lidského chování, 

z něhoţ lze můţeme poznat jistou úroveň právě jeho schopností.  

Motorické schopnosti jsou výsledkem jakéhokoliv pohybu, který organizmus provádí 

sloţitou součinností subsystémů, které se nacházejí uvnitř našeho organizmu. Tento jev 

„spolupráce“ v organizmu probíhá na několika úrovních, a to biochemických, fyziologických 

funkcí a v neposlední řadě psychických procesů. Dále autor zdůrazňuje tvrzení, ţe pohyb není 

prováděn pouze jednou skupinou schopností, ale v menší či větší míře se schopnosti různě 

prolínají na provedení pohybu. 

 

2.3.1 Taxonomie pohybových schopností 

 

Dělení motorických schopností se liší dle různých autorů. Kaţdý autor v oblasti této 
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problematiky uvádí rozdílné členění, tudíţ není moţné uvádět jednotné rozdělení. My si pro 

názornost uvedeme schéma podle Měkoty a Novosada (2005), které se dá povaţovat za 

základní. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3. Dělení motorických schopností  (Měkota a Novosad 2005) 

    

Jak vyplývá z obrázku, pohybové schopnosti se člení na dvě základní skupiny. Těmi 

jsou schopnosti kondiční a koordinační, jenţ odráţejí jednotlivé sloţky. Do kondičních 

schopností se řadí silové a vytrvalostní schopnosti. Koordinačními schopnostmi rozumíme 

orientační, diferenciační, rovnováhovou a rytmickou. Dále jsou dvě schopnosti, které autoři 

nezařazují ani do je jedno skupiny, jelikoţ se nacházejí na jakémsi pomezí mezi kondičními 

 a koordinačními schopnostmi, které jsou podmiňovány k provedení pohybu oběma 

skupinami. Tímto pomezím rozumíme schopnosti rychlostní a flexibilita. 

2.3.1.1 Kondiční pohybové schopnosti 

 

Rozdělení dle Dovalila et. al. (2012) vychází z fyzikálních charakteristik, které se 

převáţně podílejí na provedení činnosti. Dle míry síly svalové kontrakce, délky trvání 

 a rychlosti pohybu rozděluje schopnosti na silové, rychlostní a vytrvalostní.  

Kaţdá schopnost má svůj rozlišovací rys, který je důleţitý pro správné ucelení  

a rozdělení jednotlivých schopností. Činnosti probíhající vysokou nebo maximální rychlostí, 
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kdy je pohyb realizován v řádech několika sekund, kdy mají podobný metabolický a řídící 

základ, nazýváme rychlostní schopnosti. Pohyby, při kterých působíme, nebo překonáváme 

určitý odpor k jejich splnění, označujeme jako silové schopnosti. Jestliţe se jedná a činnost 

dlouhodobého charakteru, podmíněnou rozdílnou metabolickou náročností a odezvou neţ je 

tomu u předešlých schopností, jedná se o schopnosti vytrvalostní. 

 

2.3.1.2 Silové schopnosti 

Hohmann et. al (2010) tvrdí, ţe je potřeba si nejdříve ujasnit terminologii, o jakou silu 

se jedná. Sílu můţeme chápat téţ jako fyzikální veličinu. Pro naše účely ovšem pracujeme se 

silou v rámci silových schopností. Silovou schopností definujeme dispozici, která umoţňuje 

provádět činnost za pouţití síly proti určitému odporu. Přesněji řečeno jde o konečnou 

svalovou kontrakci podílející se na motorické činnosti.  

Jansa a Dovalil (2007) silové schopnosti vysvětlují jako komplex schopností 

s předpoklady k překonávání nebo udrţovaní podnětů z vnějšího prostředí. V souvislosti 

s působením svalové síly rozeznáváme několik typů kontrakcí, které provádějí pohyb. 

Svalové kontrakce se rozlišují určitými znaky, jakou jsou délka svalu a vnitřní napětí svalu 

v průběhu činnosti. Jedná se tedy o kontrakce statické neboli izometrické, kdy se délka svalu 

nemění, ovšem napětí uvnitř svalu se zvyšuje. Dále pak kontrakce dynamické respektive 

izotonické, v průběhu činnosti se délka svalu mění v závislosti na určité činnosti, s tím ţe 

napětí ve svalu zůstává téměř identické. Dynamická kontrakce má ještě další dělení. 

Rozdělujeme ji podle typu pohybu daného svalu. Jestliţe se sval zkracuje, jedná se 

 o kontrakci koncentrickou. Při protaţení svalu hovoříme o excentrické kontrakci.  

Dovalil (2012) na základě několika komponent rozlišuje řadu silových schopností. 

V důsledku rychlosti svalové kontrakce proti odporu, době trvání pohybu a počtu opakování 

kontrakce v čase rozděluje silové schopnosti na: 

 Absolutní síla respektive síla maximální. Jedná se druh síly, kdy pracujeme 

s maximálním moţným odporem. Realizace tohoto druhu síly můţe být 

prováděna jako při kontrakci dynamické či statické.  

 

 Explozivní síla (výbušná) je charakteristická tím, ţe nejde o překonávání 

maximální odporů, ale o provedení dané kontrakce maximální rychlostí. Stejně 

jako síla absolutní můţe být prováděna ve statické nebo dynamické kontrakci. 
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 Vytrvalostní síla se vyznačuje jako schopnost, při které dosahujeme 

nemaximálních odporů opakováním činnosti, nebo po delší dobu odporu 

odolávat. Stejně jako u předešlých dvou sil můţe být vyvíjena jak ve statické 

kontrakci tak v kontrakci dynamické. 

 

Mezi silovými schopnostmi funguje velice sloţitý vztah. Určitý korelační vztah je sice 

pozorován na společném základu (nervosvalová inervace, aktivace svalových vláken atd.), 

ovšem nutno říci, ţe vzájemná závislost není aţ tak velká. Vţdy se jedná o individuální 

rozdíly mezi jedinci. Často platí, ţe jedinec, který má vysokou úroveň absolutní síly, není 

schopen dosaţení pohybu vysokou rychlostí s nemaximálními odpory, tzn. pracovat po delší 

dobu s odpory menšího zatíţení. To samé platí u jedinců s opačným vztahem mezi 

jednotlivými silami.  

2.3.1.3 Vytrvalostní schopnosti 

Vytrvalostní schopnosti Hohmann et. al (2010) vysvětluje jako schopnost organizmu 

účelně odolávat únavě při pohybové činnosti. Na základě tohoto tvrzení umoţňuje: 

 Co nejdelší dobu udrţovat intenzitu, která byla zvolená pro danou činnost. 

 Zamezovat co nejmenší ztráty intenzity činnosti 

 Ustálit sportovní techniku a taktiku myšlení po delší dobu. 

 

Vytrvalostní schopnosti svým charakterem mají nezastupitelný význam pro výkon, 

jenţ omezují trénink i výkon jedince. Plnohodnotný trénink s vysokou intenzitou lze provádět 

jen na základě vysoké úrovni vytrvalostních schopností. 

Dovalil (2012) charakterizuje vytrvalostní schopnosti jako komplex předpokladů k  

vykonávání pohybového úkolu danou intenzitou co nejdelší dobu, nebo poţadovanou 

intenzitou ve stanoveném čase. Zjednodušeně řečeno schopnost odolávat únavě při pohybové 

činnosti. Bavíme-li se vytrvalosti, musíme zdůraznit, ţe se jedná a rozsáhlou stránku lidské 

motoriky. Vytrvalostní schopnosti v porovnání s ostatními byly prozkoumány nejvíce, coţ 

dovoluje přesnější rozdělení vytrvalostních schopností pro účely vědy. 
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Obrázek 4. Závislost intenzity cvičení a době prováděné činnosti  (Dovalil 2012) 

Je-li řeč o vytrvalostních schopnost, musíme zdůraznit, ţe rozhodující význam zde 

hraje energetické zabezpečení motorické činnosti. Rozlišujeme koncepci anaerobních 

 a aerobních procesů, které umoţňují hlubší poznání jednotlivých vytrvalostních schopností. 

Autor rozděluje vytrvalost následujícím způsobem: 

 Dlouhodobá vytrvalost je schopnost organizmu provádět motorickou činnost 

poţadované intenzity delší časový úsek neţ 10 minut. Hlavním zdrojem 

energetického krytí činnosti je aerobní způsob zajišťování energie. Motorická 

činnost je dotována za přístupu kyslíku z glykogenových zásob, při déletrvající 

činnosti pak i z tuků. Únava organizmu nastává po úplné vyčerpání energetických 

zásob. 

 Střednědobá vytrvalost je schopnost organizmu vykonávat motorickou činnost 

rovnou maximální moţné spotřebě kyslíku, tedy 8 aţ 10 minut. Limitujícími 

faktory jsou zde čas vyuţití maximálních aerobních kapacit a individuální 

moţnosti aktivace LA (laktátového) systému jedince. Taktéţ jde zde hlavním 

zdrojem energie svalový glykogen.  

 Krátkodobá vytrvalost je schopnost organizmu vykonávat motorickou činnost 

zpravidla vysokou intenzitou po dobu 2 aţ 3 minut. Hlavním zdrojem energie pro 

pohybovou činnost je proces anaerobní glykolýzy. Zjednodušeně řečeno o štěpení 

glykogenu bez přístupu kyslíku. Hlavním důvodem únavy se stává okamţité 

nahromadění kyseliny mléčné, kterou organizmus nestíhá okamţitě odbourávat. 

 Rychlostní vytrvalost je schopnost organizmu vykonávat motorickou činnost 

s maximálním moţným nasazením v časovém rozmezí do 20 aţ 30 sekund. 

Energetickým způsobem zajištění zde přejímá úlohu ATP-CP (Adenosintrifosfát  

a kreatinfosfát). Zdrojem, který je hojněji vyuţíván, je pak samotný kreatinfosfát 
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bez přístupu kyslíku. Z hlediska únavy je limitující včetně energetického systému 

téţ nervová únava. 

 

Pro větší přehlednost jednotlivých vytrvalostních schopností a základních 

charakteristik, autor přináší orientační tabulku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5. Vytrvalostní schopnosti podle převážně aktivace energetických zdrojů dle Dovalila (2012) 

 

 

 

Jansa a Dovalil (2007) uvádějí metody pro rozvoj střednědobé a dlouhodobé 

vytrvalosti v podobě: 

 Metody intervalového zatíţení. Tato metoda je zaloţena na principu střídání zatíţení a 

odpočinku, v důsledku kterého nedochází k úplnému zotavení organizmu. Je 

vyuţíváno několik způsobů k naplnění intervalové metody, aby bylo dosaţeno 

poţadovaných nároků na aerobní pokrytí pohybu, kdy délka cvičení probíhá od 2 do 

10 minut, intenzita musí být vyšší neţ 50 % procent VO2 max. (maximální moţná 

spotřeba kyslíku, jakoţto ukazatel aerobní zdatnosti) 

 

 Metody nepřerušovaného zatíţení. Jak uţ z názvu metody napovídá, cvičení jsou 

prováděna souvisle bez přerušení 30 minut a více o nízké aţ střední intenzitě cvičení, 

kdy za věrný ukazatel povaţujeme tepovou frekvenci, ve které se pohybujeme 

v rozmezí 130-170 tepů za minutu. Jednotlivými variantami jsou pak metoda souvislá, 

kdy zatíţení je konstantní po dobu cvičení, tudíţ nedochází ke změnám zvolené 

intenzity. Dále metoda střídavá, která je charakteristická plánovitým pravidelným 

nebo nepravidelným střídáním vysoké a nízké intenzity cvičení. Poslední moţnou 

variantou je metoda fartleku, při které dochází ke střídání intenzity cvičení podle 
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subjektivních pocitů jedince.  

 

Za negativum těchto metod povaţujeme vysokou časovou náročnost. Ovšem pro 

posílení psychické stránky jedince je dobré pracovat v reţimu tréninku dlouhodobé 

nepřerušované vytrvalosti. 
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3 Cíl, výzkumné otázky a úkoly práce 

V následující kapitole si určíme důleţité otázky a směry, kterými se bakalářská práce 

bude ubírat. V této bakalářské práci si stanovíme jak výzkumnou otázku, tak mnohem 

konkrétnější hypotézy. 

 

3.1 Cíl 

 

Cílem této bakalářské práce je zjištění úrovně tělesné zdatnosti studentů vojenského 

oboru při FTVS UK pomocí standardizované testové baterie UNIFITTEST 6-60. 

 

3.2 Výzkumná otázka 

 

1. Jaká bude úroveň probandů v testech silových a vytrvalostních schopností a procento 

podkoţního tuku? 

 

3.3 Hypotézy 

 

1. Dosáhnou všichni probandi v souhrnu testů silových schopností úrovně „vysoce 

nadprůměrný“? 

2. Budou všechny zkoumané subjekty hodnoceny jako „nadprůměrný“ v testu 

vytrvalostních schopností? 

3. Budou u probandů naměřeny hodnoty podkoţního tuku s hodnocením „velmi nízké“, 

tj. od 16,1 do 23 mm včetně? 
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3.4 Úkoly práce 

1. Seznámení se s odbornou literaturou zabývající se tématy bakalářské práce a následná 

rešerše literatury. 

2. Zajištění probandů pro výzkumný vzorek. 

3. Zajištění prostor pro měření a potřebného materiálu. 

4. Testování probandů. 

5. Sběr a statistické vyhodnocení výsledků měření. 

6. Zpracování práce. 

7. Obhajoba práce. 
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4 Metodika práce 

 

Bakalářská práce má teoreticko-empirický charakter. Bude v ní pouţita metoda 

kvantitativního výzkumu, kdy samotnou formou bude experiment. Pro naše účely 

experimentem definujeme pokus, kdy provádíme určitý postup a způsob testování v záměrně 

navozených podmínkách (Ochrana, 2009). 

 

4.1 Organizace testování 

 Testování probandů proběhne 25. 4. 2016 v posilovně a atletickém ovále na 

FTVS UK, kdy testy budou plněny v předem určeném pořadí. Týden před 

samotným testováním budou probandi obecně poučeni a seznámeni 

s informovaným souhlasem a harmonogramem celého testování. Dále budou 

řečeny informace o  správné ústroji, ţivotosprávě, času zahájení, potřebě 

řádného rozcvičení k dosaţení maximálních výsledků a také jako prevence 

zranění. 

 Testování proběhne následujícím způsobem. Všechny testy budou prováděny 

v abecedním pořadí příjmení probandů, mimo testu vytrvalostních schopností, 

kde budou rozdělena čísla, na základě kterých proběhne záznam výsledků. Před 

jednotlivými testy proběhne ukázka správného provedení cviku a téţ budou 

probandi verbálně instruováni o správném provedení techniky.  

 Dne 16.6.2016 v 8:00 se s probandy sejdu na Katedře vojenské tělovýchovy 

FTVS UK. Odtud se přesuneme do posilovny, kde probandům opět připomenu 

pořadí cviků. Poté nechám prostor k individuální formě rozcvičení na 20 minut, 

které proběhne v atletickém tunelu vedle posilovny. Testy 1-3 proběhnou 

v posilovně. 

 Test č. 1 počet opakovaných shybů proběhne v 8:20. 

Test č. 2 v 8:40 proběhne skok daleký z místa. 

Test č. 3 sedy-lehy za minutu začne v 9:00. 

Na závěr testování v 9:30 se přesuneme na atletický ovál nedaleko posilovny, 

kde se bude plnit vytrvalostní test č. 4. Zde nechám prostor k 10 minutovému 

rozcvičení formou lehkého klusu, popř. atletické abecedy. Na konci rozcvičení 
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rozdám probandům přidělená čísla a přesuneme se na startovní čáru.  

 

4.2 Popis testů 

Podle Měkoty et. al.(2002) je vymezení a popis testů následující: 

1. Skok daleký z místa odrazem snožmo 

 Charakteristika: Jedná se o test explozivně (výbušně) silové schopnosti na 

dolní končetiny s dynamickou kontrakcí. 

 Zařízení: Rovná plocha s pevným podkladem (tělocvična, atletická dráha, 

posilovna atd.), měřící pásmo. 

 Provedení: Pohybový úkol probandům předvedeme. Technika provedení je 

společná pro všechny probandy, ovšem styl provedení je individuální. Proband 

v podřepu rozkročeném s chodidly před odrazovou čarou zapaţí a provede 

odrazem snoţmo skok vpřed co nejdále. Doprovodné pohyby paţí a houpání 

v kolenou je dovoleno. Je však zakázáno poskočení před samotný odrazem. 

Proband má tři pokusy. 

 Hodnocení a záznam: Výkon skoku probanda je zaznamenávám 

v centimetrech (cm), přičemţ je zaznamenáván pokus s nejlepším výsledkem. 

Měří se vzdálenost od odrazové čáry do místa dopadu tj. místa, kde došlo 

k poslednímu kontaktu kteroukoliv částí těla se zemí nejblíţe směrem 

k odrazové čáře. 

 

2. Leh-sed opakovaně za 1 minutu 

 Charakteristika: Hybridní pohybová schopnost vytrvalostně silového 

charakteru na oblast břišního svalstva. 

 Zařízení: Jakákoliv změkčená podloţka  ( gymnastická podloţka, ţíněnka 

atd.), stopky a pomocná osoba na fixaci probanda. 

 Provedení: Test se provádí pouze jednou po názorné ukázce. Proband si jej 

nejdříve zkusí cvičně pomalým tempem, aby mohlo dojít k případné korekci 

techniky. Proband na podloţce zaujme polohu leh pokrčmo se skrčením 

vzpaţmo zevnitř-ruce v týl (úhel v kolenou mezi bércem a stehenní kostí je 90 

stupňů), chodidla na šíři boků, které jsou fixovány pomocnou osobou. Správné 

provedení cviku je charakterizováno dotykem loktů oblasti v kolen v horní fázi 

cviku a ve startovní fázi musí dojít k dotyku hřbetu ruky s podloţkou. Není 
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dovoleno provádět odrazy z loktů. V průběhu testování můţe proband 

odpočívat. 

 Hodnocení a záznam: Je zaznamenávám a hodnocen počet správně 

provedených cyklů za jednu minutu, tj. postupný přechod z lehu do sedu za 

podmínek dodrţení předepsané techniky a zpět do lehu opět za dodrţení 

předepsané techniky. 

3. Běh po dobu 12 minut (Cooperův běh) 

 Charakteristika: Testování zaměřené na vytrvalostní schopnosti dlouhodobého 

charakteru. Test nám udává aerobní kapacity organizmu. 

 Zařízení: Atletický ovál, startovní čísla, stopky, píšťalka a měřící pásmo. 

 Provedení: Před začátkem samotného testování rozdělíme probandům startovní 

čísla pro naši lepší orientaci. Probandi běţí po atletickém ovále (400 m), kdy 

start je z vysokého postoje. Pokud probandi neudrţí tempo běhu, mohou 

plynule přejít do chůze a poté znovu do běhu. V průběhu testu je probandům 

hlášený průběţný čas a minuta před koncem testu je oznámena výrazným 

písknutím. Testování je ukončeno dvěma hlasitými písknutími. 

 Hodnocení a záznam: Pro účely testování se měří počet uběhnutých metrů 

s přesností na 10 metrů. Po závěrečném signálu se probandi zastaví na místě, 

vyčkávají, neţ jim bude udělen povel, ţe je změřena jejich uběhnutá 

vzdálenost. 

4. Opakované shyby  

 Charakteristika: Test hybridních schopností silově vytrvalostního charakteru 

svalů paţí a pletence ramene.  

 Zařízení: Hrazda doskočná  

 Provedení: Probandi vyskočí na hrazdu a ze svisu nadhmatem provádějí shyb, 

tj. z napnutých paţí provádějí přítah k hrazdě tak, aby se dostala brada nad 

úroveň ţerdi.  Provedení shybu je vyţadováno plynule bez doprovodných a 

pomocných pohybů. Testování končí v okamţiku, kdy proband přeruší cvičení 

na dobu delší neţ dvě sekundy. 

 Hodnocení a záznam: Je hodnocen a zaznamenáván počet správně 

provedených a úplných shybů. Záznam je udáván s přesností na jeden shyb. 

 

5. Podkožní tuk  
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Dle Měkoty et. al.. (2002) je zhruba polovina celkového tělesného tuku u člověka 

distribuována v podkoţí. Na těle je mnoho míst, kde je moţné kůţi „zřasit“ a tím 

hodnotu koţní řasy změřit. Hodnoty tloušťky kůţe jsou u lidí téměř totoţné, avšak 

hodnoty koţních řas jsou individuální právě v závislosti s mnoţstvím podkoţního 

tuku. 

 Zařízení: Kaliper (tloušťkoměr) harpendenského typu, tedy kaliper se stejnoměrnou 

silou uchopovacích ploch, která byla ustanovena mezinárodní dohodou na 10 p na 

mm
2
, přičemţ velikost plošky musí být nejméně 40 mm

2
. 

 Provedení: Řasu uchopíme v námi měřeném místě palcem a ukazovákem. Tahem 

musíme oddělit koţní řasu od svalové tkáně. K vrcholu měřené koţní řasy přiloţíme 

dotykové plochy, následně uvolníme prsty tlak kaliperu, aby mohl tlak působit na 

koţní řasu. Mezi prsty, které drţí koţní řasu a plochami kaliperu by měla být 

vzdálenost alespoň 1 centimetru. Výsledkem je hodnota, kterou kaliper na dané řase 

ukazuje. Kaţdou řasu měříme 3x, přičemţ nejniţší a nevyšší hodnota se škrtá. Koţní 

řasu měříme na třech místech :  

o Kožní řasa nad trojhlavým svalem pažním (m. triceps) : Řasu měříme na pravé 

volně visící ruce zhruba v polovině mezi ramenním a loketním kloubem. 

o Kožní řasa pod dolním úhlem lopatky (subscapulární): Řasu změříme těsně 

pod dolním okrajem pravé lopatky. 

o Kožní řasa na pravém boku nad hřebenem kosti kyčelní: Řasu měříme 1 

centimetr na nad hřebenem kyčelním a 2 centimetry směrem do středu břicha. 

 

 Hodnocení: Získané hodnoty zapisujeme s přesností na 0,5 respektive 0,01 milimetru. 

Následně provedeme součet všech tří řas.  

 

 

4.3 Somatická měření 

Měkota et. al. (2002) uvádí, ţe somatické charakteristiky jsou důleţitými faktory při 

určování celkové tělesné zdatnosti. Máme zde na mysli tělesné sloţení, které přímo odráţí 

úroveň tělesné zdatnosti.  

Tělesná zdatnost je pozitivně korelována s tělesnou aktivitou, avšak platí zde negativní 

vztah mezi tělesnou zdatností a tělesným tukem. 
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4.4 Zpracování dat 

 

Při testování zapíšu dosaţené výkony do záznamových archů, které byly určené pouze 

pro získání dat. Získané a naměřené hodnoty zpracuji v MS Excel 2010, který vyuţiji pro 

znázornění hodnot v rámci jednotlivých grafů. Z hlediska pouţitých statistických metod 

pouţiji metodu maxima, minima, mediánu a aritmetického průměru. Statistické vyhodnocení 

hodnot taktéţ provedu v MS Excel 2010. 

Chráska (2007) definuje aritmetický průměr a medián takto: 

 Aritmetický průměr je statistická veličina, vyjadřující hodnotu, která popisuje 

celý soubor sloţený z mnoha hodnot. Jedná se o součet všech hodnot daného 

souboru dělený celkovým jejich počtem. 

    
            

 
 

 

 Medián je hodnota, která dělí řadu podle velikosti výsledků na dvě poloviny o 

stejném počtu. Platí, ţe nejméně 50% hodnot je menších nebo rovných a 

nejméně 50% hodnot je větších nebo rovných mediánu.  

 

4.5 Výzkumný soubor (vzorek) 

 

Výzkumný vzorek bude tvořen všemi studenty, kteří budou v době testování schopni 

provádět měření, tzn. nebudou indisponováni nemocí. Vzorek tedy byl tvořen XY studenty 

vojenského oboru při FTVS UK. Probandi budou ve věku 21-30 let. Všichni probandi ve 

výzkumném vzorku musejí mít zdravotní klasifikaci A. „Schopen (značka A)" se stanoví 

občanům při odvodním řízení, uchazečům a vojákům při zjištění zdravotního stavu, který 

dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu bez omezení, s výjimkou některých speciálních 

vojenských odborností…“ (Vyhláška č. 103/2005 Sb. O zdravotní způsobilosti k vojenské 

činné sluţbě). 

Všichni probandi jsou nekuřáci s celkovým hodnocením ve VP se známkou 1 – 

výtečně podle (NVMO 12/2011, Sluţební tělesná výchova v resortu Ministerstva obrany) 
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4.6 Omezení studie 

 

Pro relevantní výsledky mé práce povaţuji za důleţité, zajistit dostatečnou motivaci 

pro testované subjekty. 

Motivace k výkonu dle Nakonečného (1997) se projevuje individuálně u kaţdého 

člověka, kdy je úkol realizován na určité úrovni, přičemţ se řídí osobními cíli výborného 

výkonu. Motivaci tedy povaţuji pro výsledky mého hodnocení za relativně důleţitý faktor, 

který jsem ošetřil datumově dřívějším provedením VP, kdy výsledky testů budou probandům 

uznány. Pohnutkou, kterou definuje Atkinson a Feather (1966) jako relativní zajímavost nebo 

relativní nezajímavost plynoucí pro účastníky procesu, která se jeví jako důsledek nějaké 

činnosti, bude odměna pro nejlepšího probanda za dosaţené výsledky v testování velitelskou 

cestou, tzn. formou peněţité odměny, která bude zohledněna v rámci měsíční odměny 

k výplatě příslušného jedince. 
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5 Výsledky práce 

 

Získané hodnoty z testování tělesné zdatnosti studentů vojenského oboru při FTVS 

UK budou v této kapitole podrobněji rozvedeny a popsány. Pro přehlednější vzhled výsledků 

jsem zvolil sloupcové grafy, které umoţňují jasné a zřetelné pochopení výsledků 

vyplývajících z grafu. Hodnoty naměřené u probandů byly porovnávány s hodnotami 

dosaţenými běţnou populací, které jsou obsaţeny v samotném UNIFITTEST 6-60 

v přílohách. 

 

5.1 Výsledky testu skoku dalekého z místa 
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Graf 1. Výsledky testu skoku dalekého z místa 

 

Graf znázorňuje dosaţené výsledky všech probandů. Ţluté čáry značí jednotlivé 

úrovně zdatnosti na základě TB UNIFITTEST 6-60 pro věkovou kategorii 21-30 let. První 

čára od spodu značí hranici úrovně „výrazně podprůměrný“ s hodnotou ≤ 188 cm.  První a 

druhá čára od spodu značí úroveň „podprůměrný“ s hodnotou od 189 do 212 cm. Druhá a 

třetí čára od spodu nám znázorňuje rozmezí úrovně „průměrný“ v rozmezí od 213 do 236 cm. 

Třetí a čtvrtá čára od spodu značí rozmezí úrovně „nadprůměrný“ v rozmezí od 237 do 260 

cm. Hodnoty nad čtvrtou čarou, která je čerchovaná z důvodu odlišení od ostatních úrovní 

značí horní hranici úrovně nadprůměrný a všechny výkony nad touto čarou jsou výkony 

úrovně „výrazně nadprůměrný“ tzn. hodnoty nad 261 cm.  

 

 Proband č. 1 v testu skok daleký místa dosáhl výkonu 245 cm, coţ ho řadí do 

úrovně nadprůměrný a nedosahuje tedy poţadované úrovně, která vyplývá 

z hypotéz. 

 Proband č. 2 výkonem 265 cm v testu skok daleký z místa se řadí do úrovně 

výrazně nadprůměrný. 

 Proband č. 3 dosáhl nejniţšího výkonu ze všech testovaných osob. Výkonem 

235 cm se řadí do úrovně průměrný jako jediný z celého výzkumného vzorku 

testovaných. 

 Proband č. 4 dosáhl druhého nejlepšího výkonu ze všech testovaných a skokem 

dlouhým 266 cm, se řadí do úrovně výrazně nadprůměrný. 

 Proband č. 5 výkonem 258 cm zaostal před úrovní výrazně nadprůměrný o 3 

cm, a tudíţ patří do úrovně nadprůměrný. 

 Proband č. 6 svým výkonem 260 cm těsně nedosáhl úrovně výrazně 

nadprůměrný, a tudíţ se řadí do úrovně nadprůměrný. 

 Proband č. 7 skočeným výkonem 250 cm se zařadil do úrovně nadprůměrný. 

 Proband č. 8 dosaţeným výkonem 240 cm se těsně zařadil o 4 cm do úrovně 

nadprůměrný. 

 Proband č. 9 svým skočeným výkonem dosáhl nejlepšího výkonu ze všech 

testovaných osob. Výsledkem 270 cm výrazně přesáhl hranici úrovně výrazně 

nadprůměrný. 



 

 

42 

 

 Proband č. 10 výkonem 245 cm se taktéţ začlenil do úrovně nadprůměrný. 

 Proband č. 11 skočeným výkonem 243 cm se také zařadil do úrovně 

nadprůměrný. 

 Proband č. 12 dosáhl těsně výkonnostní úrovně výrazně nadprůměrný 

skočeným výkonem 261 cm. 

 Proband č. 13 téţ dosáhl úrovně výrazně nadprůměrný skočeným výkonem 

264 cm. 

 Proband č. 14 svým výkonem 252 cm dosáhl výkonnostní úrovně zdatnosti 

nadprůměrný. 

 

5.2 Výsledky testu počet shybů 
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Graf 2. Výsledky testu počet shybů 

Graf znázorňuje výsledky motorického testu počet shybů. Stejně jako u předchozího 

grafu čáry ohraničují jednotlivé úrovně dosaţené motorické výkonnosti. První čára od spodu 

značí horní hranici úrovně „výrazně podprůměrný“ s bodovou hodnotou ≤ 2. První a druhá 

čára od spodu nám ohraničují úroveň „podprůměrný“ s výkonnostním rozmezím 3 aţ 4 shyby 

včetně. Druhá a třetí čára od spodu značí rozmezí úrovně „průměrný“ s hodnotami 5 aţ 7 

shybů včetně. Třetí a čtvrtá čára od spodu označuje úroveň „nadprůměrný“ s hodnotami 8 aţ 

12 shybů včetně. Všechny dosaţené výkony, které jsou na čtvrtou čarou od spodu značí 

úroveň „výrazně nadprůměrný, tedy výkony s hodnotou ≥ 13. 
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 Proband č. 1 svým výkonem 16 shybů dosáhl výkonnostní úrovně výrazně 

nadprůměrný. 

 Proband č. 2 se těsně výkonem 13 shybů také zařadil do úrovně výrazně 

nadprůměrný. 

 Proband č. 3 nedosáhl poţadované úrovně 13 shybů. Svým dosaţeným výkonem 

12 shybů se řadí do úrovně nadprůměrný. 

 Proband č. 4 svým třetím nejlepším výkonem 19 shybů ze všech probandů, se řadí 

do výkonnostní úrovně výrazně nadprůměrný. 

 Proband č. 5 se také řadí do úrovně výrazně nadprůměrný a to výkonem 18 shybů. 

 Proband č. 6 se svým výkonem 15 shybů se řadí do nejlepší úrovně výrazně 

nadprůměrný. 

 Proband č. 7 se svým výkonem 18 shybů řadí do úrovně výrazně nadprůměrný. 

 Proband č. 8 svým druhým nejlepším výkonem 20 shybů ze všech testovaných 

probandů se téţ řadí do výkonnostní úrovně výrazně nadprůměrný. 

 Proband č. 9 svým nelepším výkonem 26 shybů ze všech testovaných probandů se 

řadí do úrovně výrazně nadprůměrný. 

 Proband č. 10 svým nejhorším dosaţeným výkonem 11 shybů ze všech 

testovaných probandů, se řadí do úrovně nadprůměrný. 

 Proband č. 11 svým výkonem 18 shybů se také řadí do nejlepší výkonnostní 

úrovně výrazně nadprůměrný. 

 Proband č. 12 dosáhl výkonu 15 shybů, a tudíţ se také řadí do výkonnostní úrovně 

zdatnosti výrazně nadprůměrný. 

 Proband č. 13 svým výkonem 17 shybů dosáhl úrovně zdatnosti výrazně 

nadprůměrný. 

 Proband č. 14  výkonem 16 shybů dosáhl výkonnostní úrovně zdatnosti výrazně 

nadprůměrný. 
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5.3 Výsledku testu počet sed-lehů za minutu 

 

Graf 3. Výsledky testu počet sed-lehů za minutu 

 

 

Tento graf je vyobrazením výsledků posledního motorického testu zaměřeného na 
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silové schopnosti a to počet sed-lehů. Stejně jako u dvou předchozích grafů, čáry které jsou 

v grafu obsaţeny, zobrazují jednotlivé úrovně motorické výkonnosti v dané testové poloţce. 

První čáru od spodu znázorňuje horní hranici motorické úrovně „výrazně podprůměrný“ tedy 

počet sed-lehů do 29 včetně. Prostor mezi první a druhou čarou od spodu vyobrazuje 

motorickou úroveň výkonnosti „podprůměrný“ s rozmezím sed-lehů od 30 do 37 včetně. 

Druhá a třetí čára od spodu znázorňuje motorickou úroveň „průměrný“ s výkonnostním 

rozpětím sed-lehů od 38 do 45 sed-lehů včetně. Třetí a čtvrtá čára od spodu znázorňuje 

motorickou úroveň výkonnosti „nadprůměrný“ s výkonnostním rozpětím sed-lehů od 46 do 

53 sed-lehů. Poslední úroveň motorické výkonnosti je úroveň „výrazně nadprůměrný“, která 

je nad poslední čerchovanou čarou, tedy hodnoty větší neţ 53 sed-lehů. 

 

 Proband č. 1 dosáhl druhého nejlepšího výkonu ze všech testovaných osob. 

Výkonem 58 sed-lehů se zařadil do motorické úrovně výkonnosti výrazně 

nadprůměrný. 

 Proband č. 2 dosáhl výkonu 55 sed-lehů za minutu, coţ ho řadí do motorické 

úrovně výkonnosti výrazně nadprůměrný. 

 Proband č. 3 dosáhl nejhoršího výkonu ze všech testovaných osob. Svým 

výkonem 44 sed-lehů se řadí do motorické úrovně výkonnosti průměrný, které 

dosáhl jako jediný z testovaného vzorku. 

 Proband č. 4 společně s probandem č. 1 dosáhl druhého nejlepšího výkonu ze 

všech testovaných osob. Výkonem 58 sed-lehů se řadí do motorické úrovně 

výkonnosti výrazně nadprůměrný. 

 Proband č. 5 dosáhl nejlepšího výkonu ze všech testovaných osob. Výkonem 61 

sed-lehů se řadí do motorické úrovně výkonnosti výrazně nadprůměrný. 

 Proband č. 6 dosáhl výkonu 53 sed-lehů za minutu, coţ ho řadí do motorické 

úrovně výkonnosti nadprůměrný a zaostal tak o jeden sed-leh za úrovní výrazně 

nadprůměrný. 

 Proband č. 7 svým výkonem 52 sed-lehů se řadí do úrovně motorické výkonnosti 

nadprůměrný a zaostal tak za úrovní výrazně nadprůměrný pouze o dva sed-lehy. 

 Proband č. 8 dosaţeným výkonem 56 sed-lehů se řadí do motorické úrovně 

výkonnosti. 

 Proband č. 9 svým dosaţeným výkonem 61 sed-lehů spolu s probandem č. 5 

dosáhl nejlepšího testového výsledku ze všech testovaných osob. Tudíţ se řadí do 
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motorické úrovně výrazně nadprůměrný. 

 Proband č. 10 dosáhl motorické úrovně nadprůměrný výkonem 52 sed-lehů a do 

motorické úrovně výrazně nadprůměrný chyběly dva sed-lehy. 

 Proband č. 11 dosáhl stejného výkonu jako předešlý proband a tudíţ se řadí do 

motorické úrovně nadprůměrný. 

 Proband č. 12 dosáhl výkonu 54 sed-lehů, na základě kterého se řadí do motorické 

úrovně výkonnosti výrazně nadprůměrný. 

 Proband č. 13 taktéţ dosáhl úrovně výrazně nadprůměrný a to výkonem 55 sed-

lehů. 

 Proband č. 14 výsledkem 57 sed-lehů dosáhl výkonnostní úrovně zdatnosti 

výrazně nadprůměrný. 
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5.4 Výsledky testu dvanácti minutový vytrvalostní test 

 

 

Graf 4 Výsledku 12minutového vytrvalostního testu 

Dvanácti minutový vytrvalostní běh byl posledním testem pohybových schopností 

v rámci testování probandů.  

Grafické znázornění je výsledným výstupem dvanácti minutového běhu testovaných 

probandů. Na rozdíl od předchozích grafů, kde bylo poţadováno na základě hypotéz, dosaţení 

úrovně nad poslední čárou značící úroveň „výrazně nadprůměrný“, je zde poţadovaná úroveň 
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posunuta na „nadprůměrný“ tedy na čáru předposlední.  

První čára od spodu značí horní hranici úrovně „výrazně podprůměrný“ s dosaţenými 

výkonem do 2260 m včetně. První a druhá čára od spodu značí úroveň „podprůměrný“ 

s rozmezím dosaţeného výkonu od 2261 m do 2620 m včetně. Druhá a třetí čára od spodu 

značí rozpětí úrovně „průměrný“ v rozmezí 2621 m do 2980 m včetně. Třetí a čtvrtá čára od 

spodu značí úroveň „nadprůměrný“ s dosaţenými výkony od 2981 m do 3340 m. Úroveň 

„výrazně nadprůměrný“, která je značená poslední čarou od spodu se spodní hranicí výkonu 

3341 m a více. 

 

 Proband č. 1 dosáhl výkonu 3000 m za dvanáct minut a řadí se tak do výkonnostní 

úrovně nadprůměrný. 

 Proband č. 2 svým výkonem 3050 m za dvanáct minut se řadí do úrovně 

motorické výkonnosti nadprůměrný. 

 Proband č. 3 dosaţeným výkonem 3000 m za dvanáct minut se taktéţ řadí do 

motorické úrovně výkonnosti nadprůměrný. 

 Proband č. 4 téţ dosáhl výkonu 3000 m za dvanáct minut, a tudíţ se řadí do 

úrovně motorické výkonnosti nadprůměrný. 

 Proband č. 5 svým výkonem 3000 m za dvanáct minut dosáhl motorické úrovně 

výkonnosti nadprůměrný. 

 Proband č. 6 dosáhl třetí nejlepšího výkonu ze všech testovaných osob. Výkonem 

3100 m se stále ještě řadí do motorické úrovně výkonnosti nadprůměrný. 

 Proband č. 7 dosáhl nejlepšího výkonu ze všech testovaných osob. Výkonem 3500 

m dosáhl jako jediný nejlepší úrovně motorické výkonnosti, a sice výrazně 

nadprůměrné. 

 Proband č. 8 svým výkonem 3050 m dosáhl téţ motorické úrovně výkonnosti 

nadprůměrný. 

 Proband č. 9 dosáhl výkonu 3000 m, po kterém se řadí úrovně motorické 

výkonnosti nadprůměrný. 

 Proband č. 10 dosáhl nejhoršího výkonu ze všech testovaných osob. Výkonem 

2750 m se řadí do úrovně motorické výkonnosti průměrný. 

 Proband č. 11 svým výkonem těsně nedosáhl úrovně nadprůměrný. Svým 

výkonem 2950 se řadí do motorické úrovně výkonnosti průměrný. 

 Proband č. 12 dosaţeným výkonem 3075 se téţ řadí do výkonnostní úrovně 
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Tloušťka kožních řas 

motoriky nadprůměrný. 

 Proband č. 13 svým výkonem 3000 m se řadí do motorické úrovně výkonnosti 

nadprůměrný. 

 Proband č. 14 dosáhl druhého nejlepšího výkonu ze všech testovaných. Svým 

výkonem 3200 m se však stále řadí do motorické úrovně výkonnosti 

nadprůměrný. 

 

5.5 Výsledky měření tloušťky kožních řas 

 

 

 

Graf 5 Výsledky měření tloušťky kožních řas 
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Pro účely našeho testování jsem pouţil pouze věkovou skupinu 20-21 let z příloh 

v UNIFITTESTU 6- 60. Jelikoţ náš výzkumný vzorek je věkovém rozmezí 20-29 let, bylo by 

chaotické dělat grafy pro jednotlivé probandy. Navíc hodnoty v jednotlivých věkových 

skupinách jsou dosti podobné a liší se pouze ± o 2 milimetry na spodní i horní hranici. 

Výsledky testování však stejně spadají pouze do této skupiny.  

Poslední graf z testové baterie je odlišný od předešlých. Zatímco u předešlých grafů  

platilo pravidlo, ţe čím větší hodnota, tím lepší úroveň motorické výkonnosti. Poslední graf je 

koncipován opačným způsobem, tedy čím niţší hodnota, tím „lepší“ výsledek ve smyslu 

lidského zdraví. 

První čára od spodu značí koţní normu „velmi nízké“ tedy hodnoty od 0 do 16 

milimetrů včetně. První a druhá čára od spodu vyznačuje koţní normu „podprůměrný“ 

s hodnotami od 16,1 do 23 milimetrů koţních řas včetně. Druhá a třetí čára od spodu značí 

koţní normu „průměrný“ s hodnotami od 23,1 do 39 milimetrů koţních řas včetně. Třetí a 

čtvrtá čára od spodu znázorňuje koţní normu „nadprůměrné“ s hodnotami od 39,1 do 67,5 

milimetrů koţních řas včetně. Všechny hodnoty nad poslední čarou od spodu, jsou hodnoty 

odpovídající koţní normě „velmi vysoké“ tedy vše nad 67, 6 milimetrů koţních řas. 

 

 Probandovi č. 1 byla naměřena na základně tří koţních řas koţní norma 

podprůměrná s hodnotou 20,1 milimetrů. 

 Probandovi č. 2 byla naměřena na základě tří koţních řas koţní norma 

podprůměrná s hodnotou 19,2 milimetrů. 

 Probandovi č. 3 byla naměřena na základě tří koţních řas koţní norma 

podprůměrná s hodnotou 22,7 milimetrů. Ovšem nutno podotknout, ţe hodnota uţ 

blíţí koţní normě průměrný. 

 Probandovi č. 4 byla naměřena na základě tří koţních řas koţní norma 

podprůměrná s hodnotou 18,8 milimetrů. 

 Probandovi č. 5 byla naměřena na základě tří koţních řas koţní norma 

podprůměrná s hodnotou 19,5 milimetrů. 

 Probandovi č. 6 byla naměřena na základě tří koţních řas koţní norma 

podprůměrná s hodnotou 20,5 milimetrů. 

 Probandovi č. 7 byla naměřena na základě tří koţních řas koţní norma 

podprůměrná s hodnotou 18,9 milimetrů. 
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 Probandovi č. 8 byla naměřena na základě tří koţních řas koţní norma 

podprůměrná s hodnotou 21,2 milimetrů. 

 Probandovi č. 9 byla naměřena na základě tří koţních řas koţní norma 

podprůměrná s hodnotou 17,9 milimetrů. Ze všech testovaných osob měl tento 

proband nejniţší zastoupení podkoţního tuku. 

 Probandovi č. 10 byla naměřena na základě tří koţních řas koţní norma 

podprůměrná s hodnotou 19,6 milimetrů. 

 Probandovi č. 11 byla naměřena na základě tří koţních řas koţní norma 

podprůměrná s hodnotou 20,7 milimetrů. 

 Probandovi č. 12 byla naměřena na základě tří koţních řas koţní norma 

podprůměrná s hodnotou 19,7 milimetrů. 

 Probandovi č. 13 byla naměřena na základě tří koţních řas koţní norma 

podprůměrná s hodnotou 18,3 milimetrů. Jedná se o druhou nejniţší hodnotu ze 

všech testovaných osob. 

 Probandovi č. 14 byla naměřena na základě tří koţních řas koţní norma 

podprůměrná s hodnotou 19 milimetrů rovných. 

 

5.6 Statistické vyhodnocení dosažených výkonů 

 

Probandi VO FTVS 

UK 

skok daleký z 

místa (cm) 
počet shybů 

počet sed-

lehů za 

minutu  

12minutový 

test (m) 

tloušťka 

koţních řas 

(mm) 

aritmetický průměr 252,5 16,9 54,7 3048,2 19,7 

maximum 270 26 61 3500 22,7 

minimum 235 11 44 2750 17,9 

medián 250 18 55 3000 19,5 

 

Tabulka 1. Přehled statistického vyhodnocení 
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Prostřednictvím počítačového programu MS Excel 2010 jsem vytvořil tabulku, která 

udává předem stanovené statistické operace (aritmetický průměr, maximum, minimum a 

medián), ze které vycházejí následující data.  

Nutno podotknout, ţe u statistických operací maximum a minimum platí pravidlo „čím 

více tím lépe“ nebo „čím méně tím hůře“. 

 Ovšem u testování týkající se měření tloušťky koţních řas má toto pravidlo zcela opačný 

charakter, myšleno z úhlu pohledu moţných zdravotních komplikací spojených s tělním 

tukem. 

 



 

 

54 

 

6 Diskuze 

 

V této kapitole se zaměříme na detailní přiblíţení a analýzu předem stanovených 

hypotéz a výzkumné otázky. Nejprve si rozebereme a zhodnotíme výzkumnou otázku pro její 

větší obecnost ve smyslu této bakalářské práce. 

 

Výzkumná otázka -  Jaká bude úroveň probandů v testech silových a vytrvalostních 

schopností a procento podkožního tuku? 

 

 Ve výzkumné otázce jsme zjišťovali, jakou úrovní pohybových schopností  

a procentem zastoupení podkoţního tuku disponují studenti VO FTVS UK. Zjištění úrovně 

silových schopností skýtalo provedení třech testů s rozdílným silovým charakterem respektive 

testování  odlišných svalových skupin a druhu síly.  

 V testu skok daleký z místa jsme zaznamenali tři výkonnostní úrovně zdatnosti. 

Výkonnostní úrovně zdatnosti průměrný dosáhl jeden proband ze všech testovaných probandů 

VO FTVS UK, tedy procentuálním zastoupení jde o 7,14%. Ve výkonnostní úrovni zdatnosti 

nadprůměrný se nám seřadilo nejvíc probandů, této úrovně dosáhlo 8 testovaných osob, tedy 

v procentuálním zastoupení 57,14%. Úrovně výrazně nadprůměrný neboli nejlepších výsledků 

v tomto testu dosáhli 4 probandi. V procentuálním zastoupení se jedná o 28,57% všech 

testovaných osob. 

 V testu počet shybů bylo dosaţeno dvou výkonnostních úrovní zdatnosti. Pouze dva 

probandi dosáhli úrovně zdatnosti nadprůměrný, v procentuálním zastoupení se jedná o 

14,28% všech testovaných osob. Výkonnostní úrovně zdatnosti výrazně nadprůměrný dosáhla 

většina testovaných osob respektive 12 probandů. V procentuálním zastoupení jde o 87,71 % 

všech testovaných osob 

Test počet sed-lehů přinesl stejný poměr zastoupení úrovní zdatnosti jako v testu skok 

daleký. Bylo dosaţeno tří výkonnostních úrovní zdatnosti. Jeden proband dosáhl úrovně 

průměrný. V procentuálním zastoupení jde o 7,14% všech testovaných osob. Úrovně 

nadprůměrný dosáhlo nejvíce probandů. Této úrovně na základě svých výkonů dostálo 8 

probandů, tedy 57,14% jde-li o procentuální podíl. Nejlepší úrovně výkonnostní zdatnosti 
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dosáhli probandi. V procentuálním zastoupení jde o 28,57%. 

12minutový test vytrvalostních schopností dopadl dosti vyrovnaně, co se týče 

dosaţených výkonů. Zastoupení je téměř totoţné jako u předešlého testu. Opět bylo dosaţeno 

třech výkonnostních úrovní. Úrovně průměrný dosáhli pouze dva probandi, tedy 14,28%. 

Naopak úrovně nadprůměrný dosáhlo naprostá většina a to 12 probandů. V procentuálním 

zastoupení  jde o 87,71%. Pouze jeden proband dosáhl úrovně výrazně nadprůměrný. 7,14 % 

v celkovém zastoupení všech testovaných osob. 

Při měření tloušťky koţních řas jsme došli velice podobným výsledkům. Testováním 

jsme zjistili, ţe všichni probandi se řadí do normy koţní řasy podprůměrné, tedy 100% všech 

testovaných osob.  

Celkovým shrnutím výzkumné otázky můžeme usoudit to, že silové schopnosti studentů 

VO FTVS UK jakožto celku, jsou na úrovni zdatnosti výrazně nadprůměrný, jelikož 

v jednotlivých subtestech vždy bylo dosaženo nadpoloviční většinou této úrovně (skok daleký 

57,14%, počet shybů 87,71%, sed-lehy 57,14%. 

Hypotéza 1. - Dosáhnou všichni probandi v souhrnu testů silových schopností úrovně 

„vysoce nadprůměrný“? 

 

 Tato hypotéza se nepotvrdila. Při sestavování této hypotézy jsem předpokládal, ţe 

silové schopnosti studentů VO FTVS UK budou na vynikající úrovni. Měkota et. al. (2002) 

tvrdí, ţe populační výskyt zdatnosti je rozdělen do výrazně nadprůměrných 7 %, 24 % 

nadprůměrných, 38 % průměrných, 24 % podprůměrných a 7 % výrazně podprůměrných. 

Z čehoţ jsem usoudil, ţe studenti VO FTVS UK budou patřit právě do těchto 7 procent 

populace, jelikoţ pro přijetí ke studiu musí projít náročným přijímacím řízením, které klade 

nároky převáţně na všechny pohybové schopnosti. Dalším důvodem k sestavení této hypotézy 

byl fakt, ţe dva testy ze tří jsou součástí VP, které se koná kaţdoročně, a studenti musí 

dosahovat hodnot, jeţ jsou v UNIFITTESTU 6-60 rovny úrovně výrazně nadprůměrný. 

V jednotlivých subtestech sice bylo dosaţeno nadpoloviční většiny výsledků odpovídající 

úrovni výrazně nadprůměrný, nicméně hypotéza operovala s tím, ţe těchto výsledků dosáhnou 

všichni studenti VO FTVS UK. 

Hypotéza 2. - Budou všechny zkoumané subjekty hodnoceny jako „nadprůměrný“ v testu 
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vytrvalostních schopností? 

 

 

 Tato hypotéza se téţ nepotvrdila. Důvodem sestavení této hypotézy opět bylo VP. 

Vycházel jsem z předpokladu, ţe při VP ve 12minutovém testu k dosaţení poţadovaného 

hodnocení ke splnění, je výkon minimálně 3000 m. Proto dle mých usouzení měla být 

hypotéza zcela potvrzena. Výkonnostní úrovně zdatnosti nadprůměrný dosáhlo 87,71%. 

Z výsledků je patrné velké variační rozpětí, které je 750 m. Z výsledků je tedy patrné, kdo 

zařazuje vytrvalostní přípravu do svého tréninku více a kdo méně, respektive kdo se přímo 

zaměřuje na sport s vytrvalostním charakterem. Tudíţ předpokládám, ţe poţadované úrovně 

nebylo dosaţeno z důvodu nedostatečného vytrvalostního tréninku probandů.  

 

Hypotéza 3. - Budou u probandů naměřeny hodnoty podkožního tuku s hodnocením „velmi 

nízké“, tj. od 16,1 do 23 mm včetně? 

 

Tato hypotéza se potvrdila. Měření tloušťky koţních řas bylo zprostředkováno náleţitě 

poučenou osobou pomocí kaliperu harpendenského typu. V hypotéze jsem předpokládal, ţe u 

probandů bude naměřen podkoţní tuk odpovídající normě velmi nízké. 100% probandům byl 

naměřen právě takový výsledek. Při sestavování hypotézy jsem vycházel z předpokladu, ţe u 

studentů bude nízké mnoţství podkoţního tuku z několika důvodů. Všichni probandi jsou 

studenti VO FTVS UK, kde v průběhu studia se setkávají s předměty, které pojednávají o 

zdravé respektive sportovní výţivě. Z čehoţ je zřejmé, ţe při správném dodrţování 

stravovacích návyků podíl podkoţního tuku bude na nízké úrovni. V neposlední řadě je pohyb 

nejlepší prevencí tuku. Jelikoţ probandi mají školu se sportovním zaměřením a kaţdý ve 

svém volném čase provádí sportovní činnost na různé úrovni výkonnosti, je zřejmé, ţe podíl 

tuku v podkoţí bude na nízkém procentu. 
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7 Závěr 

 

V této bakalářské práci jsem si stavil jediný cíl, jaká bude tělesná zdatnost studentů 

VO FTVS UK v porovnání s běţnou populací, na které byl postaven vznik TB UNIFITTEST 

6-60 a na základě, s jejíţ výsledky jsem porovnal právě dosaţené výkony mého výzkumného 

vzorku. Vytyčeného cíle pro bakalářskou práci bylo dosaţeno.  

Výsledky práce částečně potvrdily a částečně vyvrátily předem stanovené hypotézy. 

Hypotéza týkající se silových schopností sloţená ze třech jednotlivých tesů  nebyla potvrzena, 

ve které jsem předpokládal dosaţení úrovně výrazně nadprůměrný, i kdyţ v kaţdém subtestu 

bylo dosaţeno nadpoloviční většinou této úrovně. Přesněji 57,17% všech testovaných 

probandů v testech počet sed-lehů a skoku dalekého z místa, v testu počet shybů bylo 

dosaţeno této úrovně 87,71% všech testovaných osob. Na základě těchto výsledků se 

domnívám, ţe by bylo vhodné trénovat silové schopnosti komplexněji. Dle mého by se měla 

věnovat pozornost cvičení různým druhům síly a hlavně kompletně všechny funkční svalové 

skupiny, aby nedocházelo k dysbalancím svalů ve smyslu výkonu. 

V další hypotéze zaměřenou na vytrvalostní schopnosti jsem předpokládal dosaţení 

úrovně zdatnosti nadprůměrný v 12minutovém Cooprově testu. Hypotéza se sice nepotvrdila, 

ale 87,71% dosáhlo předem stanovené hypotézy.  

Posledním zájmem zkoumání bylo změření tloušťky tří koţních řas v oblasti tricepsu 

(tricipitální řasa), břišní oblasti vpravo nad hřebenem kosti kyčelní a poslední v oblasti zad 

pod lopatkou (subskapulární řasa). Tato hypotéza byla zcela potvrzena. U všech měřených 

studentů VO FTVS UK bylo zaznamenáno nízké mnoţství podkoţního tuku.  

Celkovým zhodnocením výsledků bakalářské práce můţeme konstatovat, ţe i kdyţ 

pokaţdé nebyla naplněna hypotéza, které pracovala s předpokladem dosaţení úrovně výrazně 

nadprůměrný nebo nadprůměrný. Aţ na zanedbatelné mnoţství dosaţených úrovní průměrné 

přesněji ve 4 případech celkového testování, bylo vţdy dosaţeno úrovně právě nadprůměrné 

nebo výrazně nadprůměrné úrovně. Myslím si, ţe je to výsledkem pravidelně prováděné 

sportovní činností studentů VO FTVS UK ve svém osobním ţivotě. Nepochybně sportovní 

zaměření studia na FTVS UK (atletika, plavání, sportovní hry a v neposlední řadě vojenské 

změření studentů) téţ rozvíjí tělesnou zdatnost. Dalším důvodem dosaţení těchto výsledků je 
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zjevně kaţdoročně nízký počet nově přijatých studentů z velkého mnoţství uchazečů. 

Uchazeči musí prokázat obrovskou úroveň pohybových schopností v talentových zkouškách, 

které jsou pro svou komplexnost velice náročné, tudíţ můţeme říci, ţe úspěšným 

absolvováním a následným přijetím ke studiu studenti VO FTVS UK projevují určitou 

„nadprůměrnost“.  

Na výsledky této bakalářské práce bych rád navázal dále v diplomové práci, kde bych 

rozšířil dosud nasbírané vědomosti a pokusil se zrealizovat obsáhlejší testování, v něţ bych 

porovnával studenty VO FTVS UK s vojáky z povolání slouţících v posádkách na území 

České republiky a na základě takového testování zjistit, zda jsou studenti VO FTVS 

nadprůměrní a výrazně nadprůměrný v porovnání s AČR. 
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