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Abstrakt 

 

Název:  Hodnocení motorické výkonnosti ve fotbale u kategorie starší přípravky 

Cíle:  Cílem bakalářské práce je zjistit a vyhodnotit úroveň motorické výkonnosti 

ve fotbale u kategorie starší přípravky Xaverov. 

Metody: Hlavní vědeckou metodou teoreticko - empirického charakteru je metoda 

testování a pozorování. Výzkumný soubor tvořilo 17 hráčů starší přípravky 

(9,7 ± 0,2 let). Testované osoby absolvovaly Unifittest 6-60 pro hodnocení 

úrovně tělesné zdatnosti. Test motoriky MABC-2 byl použit pro hodnocení 

základní úrovně motoriky. Index BMI a součet tloušťky kožních řas byly 

použity pro hodnocení tělesného složení. Pro analýzu získaných dat jsme 

použili základní deskriptivní statistiku (aritmetický průměr a směrodatnou 

odchylku) a korelační analýzu.  

Výsledky: Úroveň celkové tělesné zdatnosti byly u hráčů v pásmu „průměrná“. I přesto 

10 ze 17 hráčů dosáhlo nadprůměrných hodnot v Unifittestu 6-60. 

V dovednostech typu míření a chytání (AC) dosáhli mladí fotbalisté 

nadprůměrného skóre, naopak v rovnovážných dovednostech (BAL) dosáhli 

lehce podprůměrného skóre v porovnání s testovou normou pro české děti 

stejného věku. Významná korelace byly zjištěny mezi celkovým skórem 

UNIFITTESTU a množstvím kožních řas. Toto zjištění naznačuje, že hráči 

s nižším množstvím podkožního tuku dosahují vyšší úrovně tělesné 

zdatnosti. 

Klíčová slova: fotbal, motorické testy, motorická výkonnost, tělesná zdatnost, 

UNIFITTEST, MABC-2 

 

 



 

Abstract 

 

Title: The evaluation of motor performance in football in category of older 

children 

Objectives: The goal of the thesis is to identify and evaluate a level of the motor 

performance of the older preparatory category in the football club Xaverov. 

Methods: The main scientific methods of theoretical – empiric character are in-field 

testing and observation. The research group contained of seventeen nine-

year old soccer players of older preparatory group (9,7 ± 0,2 years). To 

evaluate the physical capability examined kids passed UNIFITTEST 6-60. 

The MABC-2 motoric test helped to find out the basic motoric level. BMI 

index and the sum of the skin fold thickness were both used to evaluate the 

body content. Basic descriptive statistics (the arithmetic average and 

standard deviation) and correlation analysis were used to analyse gained 

data. 

Results: The found level of the physical capability was average. Even though 10 out 

of 17 players gained above average value in UNIFITTEST 6-60. Young 

football players gained above average score in evaluation of aiming and 

catching abilities (AC), and slightly below average score in evaluation of 

the balancing ability (BAL) in comparison with the standard for Czech 

kids of the same age. Significant correlation were found between the total 

UNIFITTEST score and the amount of the skin folds. This correlation 

proved that the soccer players with lower values of subcutaneous fat are 

more physically capable. 

Keywords: Football, Motor tests, Motoric performance, Physical abilities, 

UNIFITTEST, MABC-2 
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1 ÚVOD 

Kdyby se vytvořil stát, kde by žili pouze fotbalisté, byl by čtvrtým nejlidnatějším 

státem světa. Kvantita ale nemusí vypovídat o kvalitě. A protože jsem trenérem 

fotbalistů starší přípravky, mým hlavním cílem není trénovat co největší počet svěřenců, 

ale připravit je všestranně, tedy podávat individuální herní výkon a sladit výkon 

jednotlivce v kvalitní týmovou práci. Při práci s dětmi využívám svých zkušeností 

z doby, kdy jsem byl aktivním fotbalistou; mnoha informací, které jsem získal při studiu 

a v neposlední řadě rad od zkušených trenérů. Jako trenér vím, že je nutné sledovat 

všechny faktory sportovního tréninku, výkonu, neboť při jejich opomenutí může dojít ke 

snížení výkonnosti hráče, nebo cestu za úspěchem zcela zastavit. Proto je mou prioritou 

v roli trenéra zaměřit se nejen na techniku, taktiku, kondiční trénink, ale také na 

motivaci, emoce a regeneraci. Základem tréninkových hodin u dětí musí být tedy nácvik 

a zdokonalování motorických dovedností, herních dovedností, zdokonalování 

koordinace. Jako trenér musím mít na zřeteli i věkové a individuální zvláštnosti dětí. 

Nakolik se vše podaří v určitém časovém úseku splnit, co bylo naplánováno, se dá zjistit 

i diagnostickou činností. Proto jsem si vybral téma své práce, abych si mohl částečně 

ověřit správnost výběru metod, postupů, při vedení dětí ve fotbale. Výsledky testů 

mohou být pro mou další práci s dětmi jednak kontrolním prostředkem, ale v případě 

použití rozmanitých diagnostických metod, testů, mohou být i motivací pro dny 

budoucí. 

 Cílem této práce bude posouzení úrovně motorické výkonnosti z testových 

baterií UNIFITTEST 6-60 a MABC-2 a výsledky porovnat s předpoklady. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Ontogenetický vývoj dětí mladšího školního věku 6 – 11 let 

V každém období vývoje dětí je bezpodmínečně nutné věnovat zvýšenou 

pozornost somatickému a psychickému vývoji a zároveň přihlížet k věkovým a 

individuálním zvláštnostem vývoje dětí (Fajfer, 2005). 

2.1.1 Charakteristika žáků v mladším školním věku 

V mladším školním věku lze zdravé dítě považovat za relativně dokonalý, 

vyrovnaný systém a z hlediska funkčních možností, při odpovídající zátěži, za poměrně 

velice zdatného jedince. Z toho ale nelze vyvozovat, že například devítiletý žák, 

vzhledem k definitivní podobě neurologické sféry, je již plně nervově vyzrálý a tato 

situace nás nesmí vést ke kopírování tréninku dospělých. Každá činnost musí být 

doplněna kompenzační aktivitou (Votík & Zalabák, 2003).  

V mladším školním věku nervosvalová koordinace dosahuje vysoké úrovně, je 

však limitována psychicky. V 7 – 8 letech nedělá potíže provedení pohybů bez zrakové 

kontroly, 7 – 10 let – nejintenzivnější rozvoj koordinačních schopností. Ve druhé 

polovině období se zpomaluje tempo růstu, zdokonaluje se funkce srdečněcévního 

systému a zvětšuje se vitální kapacita plic. Projevují se značné předpoklady pro 

motorické učení. Děti se snadno učí novým dovednostem. Jsou schopny zvládnout 

relativně náročná cvičení, která však musí mít rychlý spád a musí odpovídat možnosti 

krátké koncentrace pozornosti žáků (Votík & Zalabák, 2003)  

„Mladší školní věk je citlivým obdobím pro rozvoj koordinačních schopností, 

odrazové síly, obecné vytrvalosti a rychlosti frekvence pohybů.“ (Votík & Zalabák, 

2003)  

Zařazování krátce trvajících jednoduchých her s velkým emočním účinkem je 

nejúčinnější formou herní činnosti pro  6. – 7. rok věku. Postupně od 8 – 9 let převládá 

konkrétní myšlení, rozvíjí se paměť, schopnost zevšeobecňovat. Zlepšující se 

intelektuální úroveň umožňuje zařazovat i pohybové a průpravné hry se složitějšími 

pravidly. Nastupuje období postupné socializace, počátek osamostatňování. Objevuje se 

ale i impulsivnost. Děti nemají rozvinutou silnou vůli (Votík & Zalabák, 2003).  
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Charakteristická je nerovnoměrnost vývoje mezi jedinci. Biologický věk se od 

kalendářního může lišit až o plus – mínus 2,7 roku.  

Z komplexního pohledu musíme zkonstatovat, že je nutno vycházet ze specifik 

mladšího školního věku a jim přizpůsobovat zásady sportovní přípravy, které by měly 

respektovat preferenci rychlého střídání různých aktivit, preferenci dynamické činnosti 

před statickou, vyloučení dlouhodobých činností, vysokou motivační potřebu dětí, 

propojování tvořivého myšlení s konkrétním pohybem a vysokou napodobovací 

schopnost dospělých nebo starších jedinců (Votík & Zalabák, 2003).  

2.1.2 Periodizace vývoje dětí (prepubescence) 

2.1.2.1 Somatický vývoj 

V tomto období dochází k intenzivním růstovým změnám, přírůstky 

s přibývajícím věkem jsou menší, změny jsou rovnoměrné, kosti a kloubní spojení jsou 

měkké a pružné. Může dojít ke vzniku svalových dysbalancí a deformacím páteře.  

2.1.2.2 Pohybová výkonnost 

Funkční adaptabilita na tělesnou zátěž je relativně vysoká. Funkční adaptabilita 

na tělesnou zátěž je relativně vysoká. Ve spontánních činnostech snesou děti poměrně 

velké zatížení. Vývoj v kondičních schopnostech je rovnoměrný. 

2.1.2.3 Motorická docilita 

Rozvoj diferenciační schopnosti, rozlišování rytmičnosti v pohybu umožňují 

efektivnější nácvik dovedností. Je vhodné využívat názornosti, imitačních cvičení.  

2.1.2.4 Psychický vývoj 

Toto období je klíčové pro psychický vývoj. Dítě vstupuje do školy. Přechází od 

hry k vážné činnosti. Seznamuje se s novými normami a pravidly. Setkává se s novou 

autoritou, učitelem. V konci období se rozvíjí abstraktní myšlení, vyvíjí se intelekt. Dítě 

má větší odpovědnost za svoji práci, osvojuje si základní morální a etické normy. 

Prohlubují se zájmy včetně sportovní orientace. Uspokojuje se biologická potřeba 

pohybu (Votík & Zalabák, 2003). 
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2.1.2.5 Věkové a individuální zvláštnosti 

Při plánování přípravy a vedení tréninkové jednotky musí trenéři mužstev 

v dětských mládežnických kategoriích respektovat věkové zvláštnosti svých svěřenců 

dané vývojovými zákonitostmi. Tato specifika se odrážejí jak ve sféře psychiky, tak 

v oblasti tělesného rozvoje. Nerespektování těchto specifik může vést až k poškození 

organismu mladého hráče (Votík & Zalabák, 2003).  

I když v tomto období podle Dovalila (1992) probíhá tělesný vývoj klidně, 

rovnoměrně, kostra není ještě vyvinutá, svaly jsou málo výkonné. Děti mají malou 

dynamicko-silovou schopnost. Roste pohybová výkonnost, vyvíjí se vnitřní orgány 

proporcionálně k výšce a váze. Rozvíjí se dynamika nervových procesů, dochází 

poměrně i k rychlému rozvoji zejména rychlosti a obratnosti.  

V psychické oblasti se rozvíjí paměť a představivost, typický je přechod od 

fantazie k realitě, projevují se silně citové procesy, živelná a krátkodobě zaměřená 

pozornost. Jedinci si lavinovitě osvojují nové vědomosti a dovednosti. Prochází 

obdobím, kdy je vysoká úroveň konkrétního chápání, chápání abstraktní zaostává.  

Děti jsou optimistické, aktivní, sugestibilní, projevují o vše zájem, ale mají 

malou schopnost sebekritiky.  

2.2 Pohybové schopnosti a pohybové dovednosti 

2.2.1 Pohybové schopnosti 

Veškeré poznatky o pohybových schopnostech ze současnosti se zakládají na 

znalostech anatomie, biochemie, fyziologie, biomechaniky a dalších příbuzných oborů. 

Profesor Schmidt (1991) definuje schopnost jako trvalý převážně geneticky určený rys, 

který podkládá nebo podporuje různé druhy motorických a kognitivních aktivit. Všichni 

lidé mají všechny schopnosti, u některých se projevují výrazněji, u jiných se projevují 

méně. Profesor Čelikovský (1990) definuje pohybovou schopnost jako dynamický 

komplex vybraných vlastností organismu člověka, integrovaných podle třídy 

pohybového úkolu a zajišťující jeho plnění.  

Motorická schopnost je soubor předpokladů úspěšné pohybové činnosti, kdy jde 

o souhrn vnitřních integrovaných předpokladů organismu. Schopnosti jsou obecné 
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vlastnosti komplexní povahy, které jsou základem výkonnosti v řadě motorických 

činností, úkolů, operací (Měkota & Blahuš, 1983).  

Polský profesor Szopa (2005) vymezuje pohybové schopnosti obsáhle a ta jako 

komplexy predispozic integrovaných dominujícím základem biologickým i pohybovým, 

zformované činiteli genetickými i činiteli prostředí, zároveň spočívající ve vzájemných 

interakcích (Měkota & Novosad, 2005).  

2.2.2 Struktura pohybových schopností 

Názory na pojmenování pohybových schopností, rozdělení a strukturu, jsou 

velmi různé. V literatuře nacházíme od různých autorů další rozdělení. Například podle 

Schnabla (1987), který motorické (pohybové) schopnosti dělí na kondiční, koordinační, 

kondičně koordinační se zařazením i rychlostních schopností a rovnováhy. Přesné 

rozdělení je uvedené na obrázku č. 1, ve které autor uvádí i vztah pohybových 

schopností a pohybového výkonu. Szopa (1995) rozděluje motorické schopnosti na 

koordinační a kondiční. Klasifikací pohybových schopností se zabýval i Grosser a Zintl 

(1992), ti rozdělují motorické schopnosti následovně: na kondiční, kondičně-

koordinační a koordinační, jak je uvedeno na obrázku č. 2. Burton a Miller (1998) 

uvádí: „Motorické schopnosti jsou obecné rysy (vlastnosti) či kapacity, které podkládají 

výkonnost v řadě pohybových dovedností“ (Měkota, 2005). 

 

 

Obrázek č. 1: Pohybové (motorické) schopnosti (Schnabl, 1987) 
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Obrázek č. 2: Pohybové motorické schopnosti (Grosser&Zintl, 1992) 

Velmi často se setkáváme i s pojmem „generalizovaná motorická schopnost“. 

Byla spojována se sportovním úspěchem jedince ve všech disciplínách a sportech 

s představou všestranného sportovce. Předpokládalo se, že vysoká úroveň 

generalizované motorické schopnosti povede k úspěchu ve všech pohybových 

činnostech a dovednostech. S generalizovanou motorickou schopností se ztotožňuje 

zároveň i Měkota (2000). Rozdělení generalizované motorické schopnosti je uvedené na 

obrázku č. 3. Poznání v oblasti rozdělení motorických schopností se rozvíjí a vede 

k definování dalších rozdělení. Motorické schopnosti jsou považovány za komplex 

vnitřních předpokladů, které umožňují realizovat pohyb (Měkota & Novosad, 2005). 

Rozdělují tento soubor předpokladů na rychlostní, silové, pohyblivostní, vytrvalostní a 

koordinační. 
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Obrázek č. 3: Hierarchické uspořádání motorických schopností (Měkota, 2000). 

2.2.3 Pohybové dovednosti 

Předpoklady, které získáme učením, kdy řešíme pohybový úkol efektivně, 

účelně, úsporně a správným provedením. Dovednost je komplex, který je spojen nejen 

s motorikou člověka, ale uplatňuje se zde i psychika a fyziologické funkce (Dovalil, 

2008).  

Motorické dovednosti lze definovat jako „učením získaný předpoklad správně, 

rychle a úsporně řešit určitý pohybový úkol“ (Čelikovský et al., 1988). Pod pojmem si 

lze obecně představit nějakou značně automaticky prováděnou složku uvědomělé lidské 

činnosti, která se vytváří především prostřednictvím pohybových cvičení. Ve sportu se 

uplatňují rozmanité pohybové dovednosti, které vznikají modifikací tzv. základních 

dovedností (běh, skok, hod). Jejich názvy se pak odvozují od motorických činností 

(dovednost házet, běžecká dovednost).  

Podobně vymezují pohybovou dovednost Schnabel & Thies (1993), kteří 

charakterizují pohybovou dovednost, která je prostřednictvím učebních a cvičebních 

postupů na základě motorických schopností vytvořená, značně zautomatizovaná 

komponenta motorické činnosti (Měkota & Cuberek, 2007).  
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(Měkota & Cuberek, 2007) uvádí, že dovednost je motorickým učením a 

opakováním získaná pohotovost k pohybové činnosti, kdy je nutné opakování. 

Dovednost popisují jako výsledek praktické činnosti. Ve sportu je dovednost 

realizována zpravidla sportovní technikou. Základem pohybové dovednosti je interakce 

procesů senzorických, kognitivních a motorických. Úspěšné řešení pohybového úkolu 

závisí na vyhodnocení informací, které přicházejí z vnějšího prostředí i z prostředí 

vlastního těla. Teprve na základě vyhodnocení těchto informací se sportovec rozhoduje 

o způsobu řešení úkolu.  

2.2.4 Struktura pohybových dovedností 

Čeští autoři Perič & Dovalil rozdělují pohybové dovednosti na primární, 

pohybové a sportovní dovednosti. Primární dovednosti jsou v nejvyšším smyslu 

charakteristické všeobecností, jejich samotné učení je dáno především přirozeným 

vývojem člověka v rámci ontogeneze. Jedná se např. o běh, chůzi, skoky. Pohybové 

dovednosti jsou součástí přirozeného vývoje člověka, ale nesouvisí s danou sportovní 

specializací.  

Dovednosti je možné rozdělit i na jednoduché a komplexní (Měkota & Cuberek, 

2007). Zcela nenáročná je pohybová koordinace u jednotlivých jednoduchých 

dovedností, ale u komplexních dovedností vstupuje na scénu mnoho jiných faktorů. 

Zmínka je i o elementárních pohybových dovednostech, které jsou názorně uvedeny 

v tabulce č. 1. 

Tabulka č. 1: Elementární pohybové dovednosti (Měkota & Cuberek, 2007)  

 
 
 
 
Elementární pohybové dovednosti 
 

házení a chytání 
válení a kutálení 

šplhání a stoupání 
podpírání a komíhání, visení 

tahání a strkání 
zvedání a nošení 

balancování 
poskoky a skákání 

chůze a běh 
plazení 

V této práci je zaměření na testování ve fotbale, proto uvádím i rozdělení 

pohybových dovedností z hlediska sportovní hry – fotbalu. Fajfer (2005) rozděluje 

následujícím způsobem pohybové dovednosti.  
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Percepčně – motorické dovednosti, kdy jde o provedení náročných motorických 

úkonů, které vyžadují velkou mentální aktivitu jedince.  

Poznávací (kognitivní) dovednosti, které se vyznačují významnou interakcí 

improvizace a hráčova myšlení, který se přímo rozhoduje sám a musí vycházet z analýzy 

vzniklé situace. Tabulka č. 1 Elementární pohybové dovednosti (Měkota & Cuberek, 

2007).  

Otevřené dovednosti jsou nezávislé na vnějším prostředí, na čase, prostoru a jsou 

všem těmto faktorům přizpůsobitelné.  

Hrubé a jemné dovednosti jsou z hlediska provedení a konečné podoby daného 

motorického úkonu náročné (ve fotbale je jemná dovednosti otočení s míčem se 

zrakovou kontrolou a hrubá dovednost polovysoká přihrávka na středně dlouhou 

vzdálenost).  

Vztah je mezi pohybovými schopnostmi a dovednostmi.  

Schopnost je početně omezená, generalizovaná, relativně stabilní a trvalá, 

podkládá mnoho různých dovedností. Dovednost je úkolově specifická a závislá na 

několika schopnostech (Měkota & Novosad, 2005).  

V následující tabulce č. 2 je uveden základní rozdíl mezi pohybovou schopností 

a pohybovou dovedností. ¨ 
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Tabulka č. 2: Motorická schopnost versus motorická dovednost (Měkota & Novosad, 

2005)  

Motorická schopnost Motorická dovednost 
Vymezení: částečně geneticky podmíněný 

předpoklad 
- pohybové činnosti 

- potencionální dispozice k efektivnímu 
vykonávání činnosti a dosahování výkonu 

Vymezení: učením získaná specifická 
pohotovost 

- pohybové činnosti 
- potencionální dispozice k efektivnímu 

vykonávání činnosti a dosahování výkonu 
Rozlišení: 

- týká se rozsahu kapacity 
- částečně vrozená 
- generalizovaná 

- relativně stabilní a trvalá 
- podkládá mnoho různých dovedností a 

činností 
-počet omezený 

Rozlišení: 
- týká se využití kapacity 

- vytvořená praxí 
- úkolově specifická 

- snadněji modifikovatelná praxí 
- závislá na několika schopnostech 

- počet nevyčíslitelný 

Příklady: schopnosti silové, rovnovážné… Příklady: dovednost smečovat, řídit auto…... 
Základní rozdělení: 

kondiční – koordinační 
Základní rozdělení: 
otevřené a zavřené 

Proces rozvoje: trénink (tělesná příprava) Proces rozvoje: nácvik, výcvik (technická 
příprava) 

 

2.3 Hodnocení tělesné zdatnosti a pohybových dovedností 

2.3.1 Hodnocení tělesné zdatnosti 

V současnosti zaznamenáváme  trvalý pokles pohybové aktivity jak u dospělých 

jedinců, tak u dětí školního věku. Aktivní styl života člověka přitom ovlivňuje 

výrazným způsobem celkovou tělesnou zdatnost a přispívá k bezproblémovému 

zvládání každodenních aktivit. Nejdůležitějším cílem je z celoživotního hlediska 

vhodná motivace dětí k dosažení vyšší úrovně tělesné zdatnosti v souvislosti 

s dosažením nebo udržením optimální jejich úrovně pohybové aktivity v jejich 

současném i budoucím životním stylu (Čelikovský et al., 1990.; Suchomel, 2003; 

Měkota § Cuberek, 2007).  

Tělesná zdatnost je schopnost jedince plnit rozmanité fyzické a fyziologické 

požadavky sportovní aktivity bez příslušného vyčerpání (Davis, 2000).  

Tělesná zdatnost je globálním kvalitativním ukazatelem stavu organizmu (Měkota, 

2007).  

Hodnocení tělesné zdatnosti u populace školních dětí prošlo od svého počátku 

značným vývojem. V minulosti se plnil tzv. odznak zdatnosti, který byl zaměřen na 
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prosté testování maximální tělesné výkonnosti. Významný posun v koncepci hodnocení 

tělesné zdatnosti u dětí byl zaznamenán zejména v posledních dvaceti letech. Pozitivním 

poznatkem je, že diagnostika a analýza výkonů v testech tělesné zdatnosti se neprovádí 

pouze u mladých sportovců, ale stále častěji se zaměřuje na populaci školních dětí či 

problematiku tělesně nezdatných jedinců (Suchomel, 2006).  

Použití standardizovaných metod pro hodnocení tělesné zdatnosti umožňuje 

zjistit její úroveň u dětí školního věku a určit ze zdravotního hlediska kritické skupiny 

nebo jedince v dané populaci.  

Význam testových baterií při testování dětí školního věku spočívá především 

v určení úrovně základních komponent zdravotně orientované zdatnosti, která je velmi 

důležitá pro správný fyziologický vývoj a celkové zdraví jedince (Suchomel, 2006).  

Pro testování tělesné zdatnosti se používají různé testy: EUROFIT, 

FITNESSGRAM, INDARES, OVOV, UNIFITTEST.  

2.3.1.1 EUROFIT 

Účelem tohoto testu je získat pomocí standardní metodiky porovnatelné 

výsledky z různých evropských zemí. Tato testová baterie se skládá z verze pro dospělé 

a školní děti. Pro děti školního věku obsahuje devět motorických testů a základní 

somatická měření. Měření je rozdělené na posuzování zdravotně orientovanou a 

výkonnostně orientovanou tělesnou zdatnost. Ve zdravotně orientované je testování na 

tělesné složení (BMI), aerobní zdatnost, svalovou sílu, vytrvalost a ve výkonnostně 

orientované na koordinační schopnosti, silové schopnosti, rychlostní a koordinační 

schopnosti (Suchomel, 2006).  

2.3.1.2 FITNESSGRAM 

Tato testová baterie byla vyvinuta Cooperovýn institutem.  

Poprvé byla publikována v roce 1982, poslední verze testového manuálu je 

z roku 2013. Celá filosofie testového programu je jednoduše vyjádřena ve zkratce HELP 

(angl. health and health-related fitness, everyone, lifetime, personal). Ve volném 

překladu jde o zajištění zdraví a zdravotně orientované zdatnosti pro každého jedince 

s individuálním přístupem a snahou v pokračování celý život (Suchomel, 2006; Cooper 

Institute, 2007).  
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Testová baterie je složena z pěti motorických testů a měření základních 

somatických charakteristik rozdělených do skupin podle složek zdravotně orientované 

zdatnosti, navíc doplněná o tři otázky k pohybové aktivitě nebo třídenní dotazník 

pohybové aktivity – AKTIVITYGRAM (Cooper Institute, 2007). Testová baterie je 

časově i materiálně nenáročná, navíc motorické testy v ní obsažené jsou podle 

Suchomela (2004) dostatečně reliabilní pro individuální diagnostiku.  

2.3.1.3 INDARES 

On-line projekt INDARES (International Database for Research and Educational 

Support) je komplexní systém zaměřený na záznam, analýzu a komparaci pohybové 

aktivity uživatelů. Systém je snadno přístupný všem uživatelům, navíc je poskytovaný 

zcela zdarma (Centrum kinantropologického výzkumu, 2010; INDARES, 2013).  

Komponentami tělesné zdatnosti jsou tělesná složení, aerobní zdatnost, svalová 

síla, vytrvalost, flexibilita, funkční tělesný parametr.  

2.3.1.4 OVOV 

Projekt OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů) je připraven 

olympijskými vítězi v desetiboji Robertem Změlíkem a Romanem Šebrlem. Cílem je 

snaha o zvýšení pohybové aktivity u dnešní generace školních dětí a možnost 

nastartování jejich sportovní kariéry. Pohybový program je rozdělen na soutěž 

jednotlivců a soutěž družstev. Testování zdatnosti je podle soutěžního manuálu 

rozděleno na disciplíny atletické, herní gymnastickou a plaveckou a testy síly 

(dynamické i výbušné). Soutěž družstev je určena pro skupiny, které jsou složené ze čtyř 

dívek a čtyř chlapců v dané věkové kategorii ze stejné školy. Závodní disciplíny jsou 

stejné jako u soutěže jednotlivců.  

2.3.1.5 UNIFITTEST 6-60 

Testový systém je charakterizován jako sada čtyř motorických testů 

s alternativními možnostmi dle specifických potřeb. Testový systém hodnotí základní 

motorickou výkonnost a somatické charakteristiky populace od 6 do 60 let věku, navíc 

odráží aktuální přístupy k motorickému testování. Ve své poslední verzi je možné 

hodnotit motorickou výkonnost podle biologického (růstového) věku nejen v dětských, 

ale i mládežnických kategoriích (Měkota § Kovář, 1995).  
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Komponentami tělesné zdatnosti v oblasti zdravotně orientované jsou tělesná 

složení, aerobní zdatnost, svalová síla, vytrvalost, flexibilita a v oblasti výkonnostně 

orientované silové schopnosti, rychlostní a koordinační schopnosti.  

V této práci bude UNIFITTEST 6-60 podrobněji vysvětlen včetně výsledků 

jednotlivých testů a měření, jelikož byl využit pro měření žáků starší přípravky.  

2.3.2 Hodnocení pohybových dovedností  

Motorika a její úroveň se hodnotí ihned po narození dítěte. Neurologové i dětští 

lékaři sledují jeho pohybový vývoj, neboť hraje klíčovou roli v jeho psychomotorickém 

vývoji. Motorika je pojem označující celkovou pohybovou schopnost organismu, jejímž 

prostřednictvím poznává okolní svět a podílí se na vývoji kognitivních funkcí. 

Prostřednictvím velkých svalových skupin se projevuje hrubá motorika (chůze, běh, 

lezení) a drobné svalstvo zajišťuje jemnou motoriku (pohyby rukou, prstů, artikulačních 

orgánů) (Zelinková, 2011).  

2.3.2.1 TGMD-2 (Test of Gross Motor Development) 

TGMD je diagnostický nástroj, který umožňuje posoudit vývoj hrubé motoriky 

dětí ve věku od 3 do 10 let a vymezuje jedince, kteří jsou zařazeni do skupiny vývojově 

zaostalých při srovnávání s jejich vrstevníky. Testování je zaměřeno na motorické 

dovednosti, které si děti osvojují v hodinách tělesné výchovy (Ulrich, 2000).  

Testování se zúčastnilo 909 dětí ve věku od 3 do 10 let, které byly normativním 

vzorkem. Děti byly vybrány ze všech území USA (Wiart & Darrah 2001).  

Testová baterie se skládá z 12 základních pohybových dovedností, které jsou 

posuzovány dle 3 až 4 kvalitativních kritérií, které jsou předem dané pro jednotlivé 

položky. Dovednosti jsou rozděleny do dvou dílčích testů. První z nich jsou lokomoční 

dovednosti, které zahrnují například běh, různé skoky, přeskoky, cval. Druhým z dílčích 

testů jsou manipulační dovednosti, kam jsou zařazeny například házení a chytání, 

přehazování z ruky do ruky, kopání. Dítě má za úkol opakovat každou dovednost třikrát 

a následně po posouzení kritérií obdrží skóre 1 nebo 0. Pokud nastane případ, že dítě 

nesplní kritérium daného subtestu dvakrát ze tří pokusů, obdrží skóre 0 (Wiart & Darrah 

2001).  
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2.3.2.2 2 BOT-2 (Bruininks – Oseretsky tes of Motor Proficiency) 

Verzí tohoto testu je několik, první z nich byla sestavena v roce 1923. Pomocí 

testu se zjišťovala úroveň psychomotorické zralosti. Později byl test v Americe upraven 

a nazývá se Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency. Poslední verze testu BOT-2 

z roku 2005 obsahuje 52 položek, které obsahují jednotlivé kategorie. Zaměřují se na 

jemnou a hrubou motoriku, rovnováhu, rychlost, sílu, koordinaci, přesnost a spojení 

pohybů (Bruininks, 2005).  

Test lze použít ve zkrácené podobě či využít komplexní verzi. Ve zkrácené verzi 

testu BOT-2 se používá 14 testových položek. V jednotlivých testech se posuzuje jemná 

motorika, hrubá motorika, koordinace, rovnováha, rychlost a síla. Je tedy možné, že se 

v této zkrácené podobě, oproti verzi kompletní, vyberou ze všech oblastí motoriky 

pouze některá cvičení.  

2.3.2.3 MABC-2 (Movement Assessment Battery for Children – second edition) 

Testová baterie MABC-2 se využívá nejen k vyhodnocení vývoje motoriky dětí, 

ale i k identifikaci dětí, které spadají do rizikové skupiny, u kterých se mohou objevit 

motorické problémy (Henderson et al., 2007).  

Jak uvádí Jahodová (2013), test prošel několika změnami a nová verze testu 

MABC-2  zaznamenává změny v podobě rozšíření věkového rozsahu, některých testů, 

standardizovaných pomůcek a došlo i k upřesnění instrukcí.  

Jahodová (2013) uvádí, že test obsahuje tři části. První – testovou baterii, druhou 

– dotazník, který slouží k identifikaci a popisu postižení motoriky jedince, třetí – 

intervenční manuál.  

Testová baterie MABC-2 se skládá z osmi testů. Rozdělují se do tří motorických 

komponent.  

Kokštejnovo popis je velmi přehledný a srozumitelný (Kokštejn, 2011):  

Jemná motorika (manuální dovednosti) se třemi funkčními aspekty: řízení 

pohybů jedné ruky, řízení koordinace obou rukou, řízení koordinace pohybů jedné ruky 

při psaní.  
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Hrubá motorika (propojení koordinačního systému oko – tělo a oko – ruka). 

Zařazují se testové úlohy míření, házení a chytání. Testovaní přijímají či vypouští 

pohybující se objekt. 

Statická a dynamická rovnováha. Jde o testové úlohy, které zahrnují chůzi po 

čáře, výdrž ve stoji na jedné noze nebo na balanční desce, poskoky snožmo či po jedné 

noze.  Hodnotíme funkce, které jsou předpokladem pro adaptační řízení pohybu a pro 

osvojování hrubých dovedností včetně vizuomotorických úloh.  

Děti jsou rozděleny do tří věkových kategorií: 3 – 6 let, 7 – 10 let, 11 – 16 let, 

kdy má každá skupina odlišné zadání.  Testy se provádí podle přesně daných instrukcí, 

využívají se pomůcky, které jsou standardizované. Úroveň jednotlivých komponent 

motoriky je vyjádřena součtem standardních skóre a percentilový ekvivalent. Celkovou 

úroveň motoriky vyjadřuje součet standardních skóre všech osmi testů (celkové testové 

skóre a jeho převod na celkové standardní skóre a percentilový ekvivalent).  

2.4 Sportovní trénink dětí 

2.4.1  Cíle sportovní přípravy ve starší přípravce 

Ve starší přípravce jsou stanoveny výchovné a zdravotní cíle tak, aby se 

pokračovalo a navazovalo na cíle z předešlého období v duchu základního dodržování 

čistoty a hygieny. Důležitým faktorem je otužování a zaměření pozornosti na správné 

držení těla. Děti se učí skupinovému chování, tedy respektovat druhé, pomáhat si 

navzájem, chápat soupeře jako partnera, ohodnotit částečně svůj výkon v porovnání 

s ostatními (Fajfer, 2005). 

Toto období je klíčové pro nácvik a zdokonalování dovedností v základních, 

jednoduchých kombinacích, naučené dovednosti spojovat v pohybové řetězce, zejména 

herní činnosti jednotlivce útočné a obranné. Následuje nácvik a zdokonalování herních 

dovedností prostřednictvím hry, kdy necháváme děti rozhodovat samostatně a učíme je 

jednodušší pravidla. V útočné a obranné fázi seznamujeme žáky se základy taktiky, 

usměrňujeme rozestavení hráčů a postupně osvojujeme základní návyky při práci se 

skupinou a jednotlivci v rámci jednotlivých postů (Fajfer, 2005).  

Pokračuje se ve všestranném pohybovém rozvoji s důrazem na koordinační 

schopnosti, které spojujeme s dovednostmi. Poskytujeme doplňkové činnosti v tréninku 

a ve volném čase (minikošíková, soutěživé hry).  
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Toto období zahrnuje i nácvik standardních situací, např. kop od branky, 

vhazování, kop z rohu, střídání hráčů) a cílem je i trénink brankáře.  

2.4.2 Obsah sportovní přípravy ve starší přípravce 

Důležitá je plynulá návaznost na obsah předešlé kategorie z mladší přípravky. 

Pokračuje se ve zdokonalování zvládnutých dovedností v obměnách, herní činnosti 

jednotlivce, jednoduché herní kombinace, průpravné hry, základy nácviku řešení 

individuálního taktického jednání v rámci jednotlivých postů, střídání hráčů na různých 

postech včetně brankáře, nácvik řešení základních standardních situací, začátek 

systematického tréninku brankáře, stimulace koordinačních schopností a kondice 

s doplněním jiných sportů (Fajfer, 2005). 

2.4.3 Diagnostická činnost trenéra ve fotbalu 

Diagnostika výkonnosti je základem plánování a řízení tréninku. Cílený trénink 

lze jen těžko úspěšně realizovat bez průběžného využití diagnostických metod. Chceme 

– li zvyšovat výkonnostní úroveň svých svěřenců, musíme sledovat pohybové projevy 

hráčů, způsoby řešení pohybových úkolů jednotlivě, v součinnosti ve skupinách; 

v souladu s taktikou družstva v tréninku a utkání. Tyto různé způsoby sledování se tak 

stávají základními podklady pro objektivní hodnocení výkonu hráče a družstva a dle 

výsledků provádíme korekce v tréninkovém procesu (Fajfer, 2005).  

Diagnostických technik existuje velké množství a není možné, aby trenér sám 

ovládal a prováděl všechny diagnostické postupy. Vybírá si některé z nich, aby dle 

výsledků mohl zvolit individuální přístup a využít jich jako zdroj zpětnovazebních 

informací (Fajfer, 2005).  

2.4.3.1 Diagnostická činnost ve fotbale 

Sportovní trénink dětí a mládeže je veden jako příprava na vysoký výkon 

v budoucnosti, v dospělosti, ne k vysokým výkonům v žákovském věku. Z tohoto 

pohledu považujeme diagnostiku u mládeže za věc důležitou při sledování vývoje 

trénovanosti, herního výkonu a vývoje osobnosti. Při záměrném pozorování musíme 

zvolit správný přístup k jednotlivcům, skupinám. V trénincích nejde jen o odstraňování 

nedostatků, ale také o zdokonalování předností, které se uplatňují ve hře. Základem 

tréninku dětí a mládeže tedy musí být nácvik a zdokonalování herních dovedností – 

technika a zdokonalování koordinace, která úzce souvisí s technikou (Fajfer, 2005).  
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2.4.3.2 Teoretická východiska a zásady testování ve fotbale 

Pomocí testů či kontrolních měření lze získat potřebné informace o úrovni 

jednotlivých stránek celkové výkonnosti hráče. Výsledky testů z pohledu výkonu ve hře 

mají často dílčí, případně informativní charakter. Teprve komplexní pohled na všechny 

výsledky testů, vyšetření a především hodnocení výkonu hráče ve hře se srovnáním 

výkonu družstva může vést k zodpovědnému zásahu do tréninku a do utkání. Testy plní 

funkci kontrolní, tréninkovou a hlavně motivační (Fajfer, 2005).  

Testy mají vykazovat reliabilitu (spolehlivost) - přesnost, s jakou postihuje 

danou vlastnost či schopnost. Objektivita, která zajistí míru shody testových výsledků, 

které při jednom provedení testu zaznamenají různí zadavatelé. Validita (platnost) je 

vypovídající hodnota testu, která informuje, do jaké míry je postihována vlastnost či 

schopnost, která je v centru zájmu. Je důležité, abychom snížili maximálně množství 

náhodných chyb. Jedná se o nestálost podmínek vnějšího prostředí (hala, hřiště, 

dopoledne, odpoledne), nedokonalost nástrojů měření (různé stopky, kovové či plátěné 

měřítko), nahodilé kolísání psychického a fyzického stavu testovaných (Fajfer, 2005).  
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3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY 

3.1 Cíl práce 

Posouzení motorické výkonnosti pomocí testové baterie MABC-2 (Movemet 

Assessment Battery for Children – Second Edition) a UNIFITEST 6.60. 

3.2 Úkoly práce 

1. stanovení cílů, úkolů, hypotéz 

2. studium odborné literatury, odborných článků, výzkumů, které se vztahují 

k problematice motorických schopností, pohybových dovedností, tělesné zdatnosti, 

motorické výkonnosti a somatotypu 

3. podání žádosti etické komisi UK FTVS 

4. zajištění pomůcek pro měření  

5. konzultace k zacvičení pro měření  

6. seznámení zástupců fotbalového klubu s plánovaným měřením 

7. aplikace testové baterie MABC-2 a UNIFITTESTU 6-60 na souboru dětí 

8. zpracování získaných dat 

9. vyhodnocení výsledků a určení závěrů 

3.3 Hypotézy 

Hypotéza č. 1 Předpokládáme dosažení nadprůměrného skóre u testované 

skupiny dětí při měření motorické výkonnosti pomocí testu UNIFITTEST 6-60.  

Hypotéza č. 2 Předpokládáme dosažení nadprůměrného skóre testovaných dětí 

při měření motorické výkonnosti v testu A&C (míření a chytání) pomocí testové baterie 

MABC2.  

Hypotéza č. 3 Předpokládáme dosažení nadprůměrného skóre testovaných dětí 

při měření motorické výkonnosti v testu BAL (rovnováha) pomocí testové baterie 

MABC2.  

Hypotéza č. 4 Předpokládáme, že součet tloušťky kožních řas dosáhne u dětí 

v průměru pásma zdravé hmotnosti.  
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3.4 Výzkum 

Pro realizaci naší práce jsme použili jako hlavní výzkumnou metodu pozorování, 

která je považována za jednu z nejzákladnějších technik sběru dat.  

Získaná data a informace jsme následně vyjádřili slovně i číselně s přihlédnutím 

k charakteru zkoumaného jevu. Pro přehlednější prezentaci poznatků a výsledků 

sloužily matematicko - statistické metody Byly vytvořeny tabulky a grafy 

zaznamenaných dat z testů, u kterých se provedl rozbor. Kvantitativní výzkum nám tedy 

umožnil získat numerická data měřených proměnných a zároveň zjišťoval vztahy mezi 

proměnnými.  

Prostřednictvím těchto metod jsme odhalili úroveň motorické výkonnosti starší 

přípravky.  

3.5 Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor se skládal z hráčů fotbalu starší přípravky z pražského klubu 

SC Xaverov Horní Počernice. Klub působí v soutěži ELITE starších přípravek. 

Výzkumu se zúčastnilo 17 hráčů (průměrný věk 9,7 ± 0,2 let). Fotbalová skupina byla 

vybrána záměrně, jelikož působím v klubu starší přípravky jako trenér a výsledky 

výzkumu využiji pro svou další práci.  

Před provedením všech měření byl výzkum odsouhlasen etickou komisí UK FTVS.  

Zákonní zástupci podepsali informovaný souhlas a potvrdili svým podpisem, že nemají 

námitky, aby se jejich syn účastnil měření. Všichni zákonní zástupci souhlasili.  

3.6 Použité metody 

3.6.1 UNIFITTEST 6-60 

K měření úrovně tělesné zdatnosti jsme použili testovou baterii UNIFITTEST 6-

60 (Měkota et al., 2002). Zjišťovali jsme, jakou mají úroveň výbušné (explozivně) 

silové schopnosti dolních končetin, úroveň vytrvalostně silové schopnosti břišního 

svalstva a bedrokyčelních flexorů, dlouhodobou vytrvalostní schopnost a běžeckou 

rychlostní schopnost se změnami směru. K získání konkrétních výsledků jsme využili 

desetibodových norem pro mládež (6-20 roků), které jsou i slovně popsány, tedy 

kvalitativní hodnocení úrovně dosaženého výkonu (výrazně podprůměrný, 
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podprůměrný, průměrný, nadprůměrný a výrazně nadprůměrný). Toto bodové hodnocení 

je odlišné podle věku a pohlaví testovaných dětí. Motorické testy, které jsme při 

testování použili pro děti mladšího školního věku, jsou skok daleký z místa odrazem 

snožmo (T 1), leh-sedy opakovaně (T 2), vytrvalostní člunkový běh na 20 m (T – 3b) 

člunkový běh 4 x 10 m (T 4-1). 

Dynamická, výbušně (explozivně silová schopnost dolních končetin 

Skok daleký z místa odrazem snožmo (T 1) 

Ze stoje mírně rozkročného těsně před odrazovou čarou (chodidla rovnoběžně, 

přibližně v šíři ramen) provede proband podřep a předklon, zapaží a odrazem snožmo se 

současným švihem paží vpřed skočí co nejdále (obrázek č. 4). Hodnotí se délka skoku v 

centimetrech, zaznamenává se nejlepší ze tří pokusů. Vzdálenost se měří od čáry odrazu 

k zadnímu okraji poslední stopy dopadu. Pohybový úkol nejen vysvětlíme, ale zároveň 

je nutné jho správné předvedení Chytráčková, 2002). 

 

Obrázek č. 4: Skok daleký z místa odrazem snožmo (Měkota et al., 2002). 

Vytrvalostně silová schopnost (břišního svalstva a bedrokyčelních flexorů) 

Lehy–sedy opakovaně (T 2) 

Proband zaujme základní polohu v lehu na zádech pokrčmo, paže skrčit 

vzpažmo zevnitř, ruce v týl, sepnout prsty, lokty se dotýkají podložky. Nohy jsou 

v kolenou pokrčeny v úhlu 90° (obrázek č. 5). Proband na povel co nejrychleji provádí 

opakovaně sedy a lehy (oběma lokty se dotýká souhlasných kolen a lopatky pokládá na 

zem). 



23 
 

Cílem je dosáhnout maximální počet těchto cyklů za 60 vteřin. Zaznamenává se 

pouze počet úplných a správně provedených cyklů (Chytráčková, 2002). 

 

 

Obrázek č. 5: Lehy - sedy opakovaně (Měkota et al., 2002). 

Dlouhodobá běžecká vytrvalostní schopnost 

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

Vytvoříme běžeckou dráhu a prostor s možností vyznačit a realizovat běh „od 

čáry k čáře“ ve vzdálenosti 20 m. Testovaný opakovaně překonává vzdálenost 20 m 

během podle vymezeného časového signálu. Cílem testovaného je udržet na dráze 20 m 

postupně se zvyšující rychlost běhu po dobu nejdelší, přičemž na každý zvukový signál 

je nutné dosáhnout jednu z hraničních čar dvacetimetrové vzdálenosti. Test končí, 

jestliže testovaný není schopen dvakrát po sobě dosáhnout čáru v daném časovém 

limitu. Povolen je maximální rozdíl dvou kroků. Registrovaným výsledkem je poslední 

ohlášené číslo ze zvukového záznamu, které označuje čas trvání běhu v minutách. 

Přesnost záznamu je 0,5 minuty (Chytráčková, 2002). 

Běžecká rychlostní schopnost se změnou směru 

Člunkový běh 4 x 10 m (T 4 -1) 

Pro provedení testu je nutné vyznačit vzdálenost 10 m. První meta (byla použita 

1m vysoká tyč) je umístěna na startovní čáře, druhá tyč ve vzdálenost 10m. Proband 

startuje z polovysokého startu a na povel vybíhá na dráhu, obíhá tyč a vrací se k první 

tyči, kterou oběhne tak, aby proběhnutá dráha vytvořila osmičku. Znovu vybíhá směrem 

k vzdálené tyči, kterou již neobíhá, ale dotýká se jí rukou a nejkratší cestou se vrací zpět 

do cíle. Cílové (startovní) tyče se proband musí dotknout (obrázek č. 6). Každý si 

proběhl dráhu volně na zkoušku, poté má každý proband dva pokusy. Zaznamenává se 
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výsledný čas, který proband potřeboval na uběhnutí celé dráhy. Čas byl zaznamenán na 

stopky a čas byl zastaven ve chvíli, kdy se proband dotknul rukou cílové tyče 

(Chytráčková, 2002). 

 
Obrázek č. 6: Člunkový běh (Fajfer, 2005) 

3.6.2 Somatická měření 

Významným ukazatelem tělesné zdatnosti jsou různé somatické charakteristiky, 

které odráží úroveň rozvoje a tělesného složení. Somatická měření v testové baterii, 

kterou jsme použili, je hodnocena tělesná výška, tělesná hmotnost, množství 

podkožního tuku a index tělesné hmotnosti.  

3.6.2.1 Tělesná výška (SM 1) 

K realizaci měření tělesné výšky jsme použili antropometr.  

Měřená osoba stojí zpříma, paty u sebe, špičky mohou být mírně od sebe. Trup je 

zpevněný, mírný nádech. Hlava je v rovnovážné poloze, nezaklánět. Měřící jehlou 

antropometru se pomocí jezdce lehce dotkneme temene hlavy. Stále sledujeme svislou 

polohu antropometru. Odečítáme na stupnici s přesností na 1 mm (Chytráčková, 2002). 

3.6.2.2 Tělesná hmotnost (SM 2) 

K měření tělesné hmotnosti použijeme pákovou váhu s přesností měření 1,1 kg. 

Doporučuje se měřit v ranních či dopoledních hodinách v minimálním oděvu 

(Chytráčková, 2002). 
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3.6.2.3 Podkožní tuk (SM 3) 

K měření jsme použili kalipr s konstantní silou přítlačných plošek.  

Měříme kožní řasu nad trojhlavým svalem pažním (tricepsem), kožní řasu pod dolním 

úhlem lopatky a kožní řasu na pravém boku nad hřebenem kosti kyčelní. 

Naměřené hodnoty zapisujeme v mm s přesností 0,5 mm. Provedeme součet 3 kožních 

řas. Zařazení jedinci odpovídajícího věku a pohlaví vzhledem k české populaci 

stanovíme dle tabulek (Chytráčková, 2002). 

3.6.2.4 Index tělesné hmotnosti (BMI) 

Index tělesné hmotnosti je doplňujícím ukazatelem, který odvozujeme z tělesné 

výšky a z tělesné hmotnosti. Hodnoty hmotnosti se dosazují v kilogramech a tělesné 

výšky v metrech (Chytráčková, 2002). 

3.6.3 MABC-2 

Posouzení motoriky testovaných chlapců proběhlo prostřednictvím testové baterie 

MABC-2 (Henderson et al. 2007) – Movemet Assessment Battery for Children – 

Second Edition. V práci se použila metoda komparace mezi testovanými. 

MABC-2 se skládá celkem z osmi testových úkolů, které se rozdělují do tří 

komponent motoriky. První komponenta se skládá z testů na jemnou motoriku – 

manuální dovednosti, druhá na hrubou motoriku – míření a chytání a třetí na rovnováhu 

– statickou a dynamickou. Celou baterii lze využít s dětmi od 3 do 16 let a je rozdělena 

do 3 věkových kategorií (3 – 6 let, 7 – 10 let, 11 – 16 let).  

Testování se zúčastnila stejná skupina dětí, která absolvovala UNIFITTEST. 

V testu bylo využito 5 testových úkolů pro věkovou skupinu 7 – 10 let. Testování 

proběhlo na dvou tréninkových jednotkách. Bylo využito originální sady MABC-2 se 

všemi potřebnými pomůckami, manuály k jednotlivým věkovým kategoriím a zároveň 

tabulky k vyhodnocení výsledků konkrétních testů. Nejdříve probíhalo podrobné 

vysvětlení a ukázky, následovala zkouška a v závěru se provádělo měření pokusu na 

přesnost či na čas. Veškeré výsledky z testů byly zapisovány do záznamového archu. 

Ke své práci jsem použil 5 testů: 

Složka míření a chytání (A&C) či hrubá motorika 
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1) Test A&C 1 – chytání dvěma rukama (dítě na vzdálenost 2 m od stěny hází tenisový 

míček do zdi tak, aby se odrazil a ono jej chytilo do obou rukou a má 10 pokusů, 

které se zaznamenávají (úspěšný/neúspěšný pokus). 

2) Test A&C 2 – házení sáčku na podložku (dítě hází sáček na položený terč na zemi 

ve vzdálenosti 1,8 m a má 10 pokusů s vyhodnocením úspěšný či neúspěšný pokus).  

Složka rovnováha (B – Balance) 

1) Test Bal 1 – rovnováha na desce (úkolem dítěte je co nejdéle vydržet ve stoji na 

jedné noze na balanční desce se 2 pokusy na každou nohu a zaznamenává se čas (s) 

výdrže (max. 30 s). 

2) Test Bal 2 – chůze vpřed s dotekem „pata-špička“ (úkolem dítěte je přejít 4,5 m 

dlouhou čáru s umisťováním paty za špičku předchozí nohy, kdy výsledkem je 

počet kroků či přejití čáry (max. 15) na 2 pokusy.  

3) Test Bal 3 – poskoky na podložce (dítě má ze stoje na jedné noze zvládnout 5 

souvislých poskoků přes 6 podložek a na poslední se zastavit. Cvičí 2 pokusy na 

obě nohy (úspěšný/neúspěšný pokus). 

3.6.4 Slalom s míčem 

Test obsahuje vedení míče se změnami směru vyznačenou slalomovou dráhou. 

Úkolem je vést míč určeným způsobem co nejrychleji. Testovaný startuje na pokyn 

trenéra, který spouští čas. Testovaný probíhá s míčem kolem všech kuželů předem 

určeným způsobem a probíhá cílem. Všichni hráči mají dva zkušební pokusy, počítá se 

lepší pokus.  

3.7 Sběr dat 

Před samotným měřením byly zajištěny veškeré pomůcky k realizaci celého 

testování. Byla zapůjčena testová baterie UNIFITTEST 6-60 a testová baterie MABC-2. 

Pro měření podkožního tuku jsme použili kovový kalipr, pro měření hmotnosti váhu, 

k měření tělesné výšky antropometr.  

Samotný sběr dat proběhl ve čtyřech základních termínech a dodatečně byly 

naměřeny děti, které chyběly při některém měření. Po splnění těchto testů se testovaní 

podrobili měření množství kožních řas, tělesné výšky a tělesné hmotnosti. 
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3.8 Analýza dat 

Data, která byla získána měřením, byla zaznamenána a vyhodnocena. Měření, 

vyhodnocení naměřených dat se týkalo UNIFITTESTU 6-60, MABC-2 a slalomového 

testu. UNIFITTEST 6-60 se týkal vyhodnocení nejen výkonů, ale i antropometrického 

měření pomocí antropometrických pomůcek. MABC-2 byl vyhodnocen dle výkonů za 

pomoci testových norem. K vyhodnocení dat se využil i Pearsonův korelační koeficient 

především k vyhodnocení vztahu indexu BMI, podílu tělesného tuku a tělesnou 

zdatností či motorickou výkonností. Pro hodnocení velikosti vztahu mezi jednotlivými 

testy byl použit Pearsonův korelační koeficient na zvolené statistické hladině (p<0,05, 

p<0,01). Pearsonův korelační koeficient vyjadřuje poměr kovariance Sxy a součinu 

směrodatných odchylek obou proměnných, kdy Sx je směrodatná odchylka jedné 

proměnné a Sy je směrodatná odchylka druhé proměnné. Nabývá hodnot -1 až 1. 

Vysoká korelace nastává, pokud r = 0,5, střední korelace pokud r = 0,3 a nízká korelace 

pokud r = 0,1 (Chráska, 2006). 
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4 VÝSLEDKY PRÁCE 
V následující části práce jsou uvedeny výsledky, ke kterým jsem při testování 

dospěl. K zaznamenávání výsledků byl využit text, tabulky a grafy. Obsahem této 

kapitoly jsou především aritmetické průměry hodnot základních charakteristik, jako 

např. tělesná výška, tělesná hmotnost, BMI. Data získaná během výzkumu byla 

zpracována do tabulek v programu Microsoft Excel a pro statistické zpracování dat byly 

použity statistické postupy: aritmetický průměr, medián, rozptyl a směrodatná odchylka. 

Pomocí tabulek jsou vyjádřeny výsledky UNIFITTESTU 6-60, MABC-2, 

antropometrických měření, Pearsonova korelačního koeficientu a hodnoty statistické 

významnosti.  

4.1 Základní deskriptivní statistika 

4.1.1 Antropometrická měření 

Antropometrické výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 3. Průměrná výška 

fotbalistů starší přípravky je 138.1cm. Tato hodnota se nachází na 75. percentilu, 

z čehož vyplývá, že pouze 25% populace v tomto věku je vyšší (Chytráčková, 2002). 

Průměrný index BMI vyšel 16,8 kg/m2. Tato hodnota, která byla zjištěna u devítiletých 

dětí, se podle Chytráčkové (2002) nachází na 65. percentilu, který vymezuje průměr. 

Z celkového počtu 17 testovaných se nachází 8 dětí v normě, nadváhu mají 2, 1 je 

obézní, ve snížených hodnotách hmotnosti jsou 4 děti (graf č. 1).  

Tabulka č. 3: Antropometrické charakteristiky 

Antropometrická 
charakteristika 

Aritmetický 
průměr 

Maximum Minimum Medián Směrodatná 
odchylka 

Tělesná výška (cm) 138,0 151 127 137 5,75 

Tělesná hmotnost (kg) 32,3 45,6 25,7 32 5,57 

Index BMI (kg/m2) 16,8 20,2 14,5 16,8 1,72 
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Graf č. 1: Index BMI 

 
 

4.1.2 Kožní řasy 

Ke zjištění množství podkožního tuku byl proveden součet naměřených hodnot 

tří kožních řas (na paži, pod lopatkou a nad hřbetem kyčelním). Zjištěné výsledky jsou 

uvedené v následující tabulce č. 4. Aritmetický průměr má hodnotu 24,6 mm. Tato 

hodnota je zahrnuta pro devítileté chlapce do rozmezí 16,1-26mm, dle Chytráčkové 

(2002) je to průměr. Hodnoty součtu kožních řas jsou uvedeny v tabulce č. 5, porovnání 

celkového skóre UNIFITTESTU a množství kožních řas v tabulce č. 6. 

Tabulka č. 4: Hodnoty kožní řas u mladých hráčů fotbalu 

Kožní řasy Aritmetický 
průměr 

Maximum Minimum Medián Směrodatná 
odchylka 

Na paži (mm) 9,9 23 4 8 4,74 

Pod lopatkou (mm) 7,9 23 3 6 5,32 

Nad hřbetem 
kyčelním (mm) 

6,8 17 3 6 3,00 

Celkové množství 
podkožního tuku 

24.6 63 133 20 12.63 
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Tabulka č. 5: Hodnoty součtu kožních řas 

Pásmo součtu 

tloušťky kožních 

řas 

Počet hráčů % zastoupení 

hráčů 

Podprůměrné 8 47,0% 

Průměrné 5 29,4% 

Nadprůměrné 3 17,7% 

Velmi vysoké 1 5,9% 

 

Tabulka č. 6: Porovnání celkového skóre UNIFITTESTU 6-60 a množství kožních řas 

Celkové skóre UNIFITTEST Celkové množství kožních 

řas 

Počet 

Vysoce nadprůměrný výkon podprůměrný 2 

Nadprůměrný výkon podprůměrný 5 

Nadprůměrný výkon průměrný 2 

Nadprůměrný výkon nadprůměrný 1 

Průměrný průměrný 3 

Podprůměrný výkon nadprůměrný 2 

Podprůměrný výkon velmi vysoké 1 

Podprůměrný výkon podprůměrný 1 

 

4.1.3 Test slalomu s míčem 

Tabulka č. 7: Test slalomu s míčem 

 Aritmetický 
průměr 

Maximum Minimum Medián Směrodatná 
odchylka 

Slalom s míčem 15,57 17,38 13,85 15,89 0,92 
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Souhrnné výsledky slalomu s míčem jsou uvedeny v tabulce č. 7. Průměrný čas 

testovaných v testu byl 15,57 sekund. Nejlepší z testovaných zvládl slalom v čase 13,85, 

nejpomalejší čas 17,38 sekund. Směrodatná odchylka je 0,92 s a medián 15,89 s. 

Výkonové hodnocení testu pro děti nebylo vytvořeno. 

4.1.4 UNIFITTEST 6-60 (tělesná zdatnost) 

Na grafu č. 2 je zaznamenáno testové skóre hráčů v testu UNIFITTEST 6-60. 

Podle Chytráčkové (2002) musí testovaný dosáhnout minimálně 25 bodů, aby patřil do 

nadprůměru a do podprůměrného výkonu je zařazen testovaný s výsledkem od 15 do 19 

bodů. V grafu č. 3 a tabulce č. 8 je celkové testové skóre s rozřazením do skupin dle 

úspěšnosti.  

Graf č. 2: Testové skóre hráčů UNIFITTEST 6-60 

 

Tabulka č. 8: Celkové testové skóre UNIFITTEST 6-60 

Testové skóre Počet V procentech 

Výrazně nadprůměrný 2 11,8% 
Nadprůměrný  8 47,1% 
Průměrný 3 17,6% 
Podprůměrný 4 23,5% 
Výrazně podprůměrný  0 0% 
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Graf č. 3: Celkové vyhodnocení UNIFITTESTU 6-60 

 

 

Vyhodnocení z jednotlivých testů UNIFITTEST 6-60 je uvedené v tabulce č. 9. 

V prvním testu, skoku do dálky z místa jsme zjistili, že aritmetický průměr je 150,7 ± 15 

cm), což podle Chytráčkové (2002) spadá mezi hodnoty 149-157cm, které jsou 

průměrné. V druhé disciplíně lehy a sedy byl aritmetický průměr testovaných hráčů 37 ± 

4,5, což spadá do populačního nadprůměru (35 - 38 sed-lehů /min). Vytrvalostní 

člunkový běh na vzdálenost 20 m (min) byl aritmetický průměr 5,7 ± 1,6, což spadá do 

průměru v rozmezí 5,26 – 6.00 min. Člunkový běh na 4x10m byl proveden hráči 

průměrně, jelikož aritmetický průměr časů byl 12,9 s, a to patří do rozptylu 12,8 – 13, 1 

(Chytráčková, 2002). 
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Tabulka č. 9: Vyhodnocení UNIFITTESTU 6-60 z jednotlivých testů 

Test Aritmetický 

průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Maximum Minimum Mediá

n 

Hodnocení 

T1-Skok 

daleký (cm) 

150,7 15 173 123 152 PRŮMĚRN

Ý 

T2- Leh sed 

(počet) 

37 4,5 45 30 37 NADPRŮ

MĚRNÝ 

T3b- 
Vytrvalostní 
člunkový běh 
na 
vzdálenost 
20 m (min) 

5,7 1,6 3,2 8,6 5,6 PRŮMĚRN

Ý 

T4- 

Člunkový 

běh 4x10m 

(s) 

12,9 0,5 14,2 12,2 12,87 PRŮMĚRN

Ý 

Celkové 

bodové 

hodnocení 

24,2 5,1 33 15 25 PRŮMĚRN

Ý 

V další části vyhodnocování jsme zjišťovali, jaké vztahy jsou mezi závisle 

proměnnou: testem slalomu s míčem a jednotlivými nezávisle proměnnými: testy 

UNIFITTESTU 6-60 a výsledným skóre z UNIFITTESTU 6-60. Tabulka č. 10 

poukazuje na hodnoty korelace ve vztahu k jednotlivým testovým položkám. Nejsilnější 

vztah byl zjištěn mezi sedy-lehy a testem vedením míče se změnami směru na p<0,01.  

Tabulka č. 10: Korelace slalomu a jednotlivých položek UNIFITTESTU 6-60 

 Skok z místa Sedy - lehy Člunkový 
vytrvalostní běh 20m 

Člunkový běh 
4x10m 

Slalom s míčem -,404 -,012 -,248 ,336 

 

Následující tabulka č. 11 znázorňuje vztahy mezi herními dovednostmi (slalom), 

celkovou tělesnou zdatností (skóre UNIFITTEST 6-60) a celkovým výsledkem testu 

MABC 2 prostřednictvím korelačních hodnot.  
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Tabulka č. 11: Korelace sledovaných proměnných 

 Celkové 
skóre 

UNIFITTEST  

BAL 
subtest ss 

AC subtest 
ss 

Slalom 
s míčem 

Součet 
kožních řas 

Celkové skóre 
UNIFITTEST 

1     

BAL subtest ss -,126 1    

AC subtest ss ,241 ,391 1  1 

Slalom s míčem -,327 -,203 -,244 1 -,244 

Součet kožních 
řas 

-,701** ,049 -,269 ,139 1 

Index BMI -,650** ,001 -,227 ,004 ,857** 

** p<0.01 

Pomocí korelační matice jsou v tabulce č. 12 uvedeny výsledky testů 

UNIFIITESTU, motorických dovedností a testu slalomu. 

Tabulka č.12: Korelační matice jednotlivých testů UNIFITTESTU 6-60, motorických 

dovedností a testu slalomu  

 
Skok 

daleký 

Člunko

vý běh 

4x10m 

Vytrvalost

ní 

člunkový 

běh 20m 

Sed-

leh 

AC 

subte

st ss 

BAL 

subte

st ss 

Slalom 

Skok 

daleký 
1       

Člunkový 

běh4x10m 
-,690** 1      

Vytrvalostn

í člunkový 

běh 20m 

,609** -,784** 1     

Sed-leh ,595* -,527* ,597* 1    

AC subtest 

ss 
,310 -,215 ,097 ,040 1   

BAL 

subtest ss 
-,161 ,065 -,164 -,153 ,391 1  

Slalom -,404 ,336 -,248 -,012 -,244 -,203 1 

** p<0,01; * p<0,05 
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Diferenční skóre  

Diferenční skóre je vyjádření mezi nejvyšším a nejnižším bodovým výsledkem 

zaznamenaným jednotlivcem. Nejvyšší hodnota diferenčního skóre může být 9 bodů při 

desetibodovém hodnocení, nejnižší je 0 a to v případě zcela vyrovnaných výsledků. Při 

vyhodnocování výsledků z testů byl proveden výpočet. V rámci celé skupiny 

testovaných vyšel výsledek ještě v hranici vyrovnané skupiny (tabulka č. 13). Výsledky 

jednotlivců jsou následující: 1 testovaný je velmi vyrovnaný, 5 vyrovnaných, 5 poněkud 

nevyrovnaných a 6 nevyrovnaných. Graf č. 4 vyjadřuje individuální testové výsledky 

velmi názorně, umožňuje dobře posoudit i vyrovnanost výsledků. Pokud byly výsledky 

vyrovnané, informují nás o harmonickém vývoji, pokud byly nevyrovnané, signalizují 

disharmonický vývoj a je možné s využitím přesných informací následně navrhnout 

opatření, která by vedla k nápravě. V tabulce č. 14 je uvedeno diferenční skóre 

jednotlivců. 

Tabulka č. 13: Diferenční skóre  

Test Aritmetic

ký průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Maximum Minimum Medián Hodno

cení 

Diferenciační 

skóre 

2,9 0,9 4 1 3 vyrovn

aný 
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Graf č. 4: Diferenční skóre testovaných 

 

Tabulka č.14: Diferenční skóre jednotlivců 

Hodnocení vyrovnanosti výsledků počet 

Velmi vyrovnaný 1 

Vyrovnaný 5 

Poněkud nevyrovnaný 5 

Nevyrovnaný 6 

4.1.5 MABC-2.  

V následujících tabulkách jsou vyhodnoceny testy MABCC-2; výsledky vyhodnocených 

testů (tabulka č. 15), celkové vyhodnocení testů (tabulka č. 16) a percentilové 

vyhodnocení testů (tabulka č. 17). 
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Tabulka č. 15: Vyhodnocení testů MABC-2 

 Standardizované skóre 

 Aritmetický 

průměr 

Maximum Minimum Směrodatná 

odchylka 

A&C 1 12,9 14 10 1,6 

A&C 2 12,0 15 9 1,9 

B1 9,8 11 2 2,1 

B2 8,5 10 5 2,3 

B3 9,8 11 8 1.5 

Tabulka č. 16: Celkové vyhodnocení testů MABC-2 

 Standardizované skóre 

Aritmetický 

průměr 

Maximum Minimum Směrodatná 

odchylka 

     

AC subtest 12,9 16 10 1,64 

BAL subtest 9,4 32 15 4,0 

Tabulka č. 17: Percentilové vyhodnocení testů MABC-2 

 Percentil 

 Aritmetický 

průměr 

Maximum Minimum Směrodatná 

odchylka 

A&C  80,1 98 50 15,3 

B 42,4 75 1 22.2 

Další výsledky se týkaly vyjádření oblastí testu pomocí semaforového systému o 3 

zónách (tabulka č. 18). 
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Tabulka č. 18: Vyjádření výsledků 2 jednotlivých oblastí testu MABC-2 pomocí 

semaforového systému o 3 zónách  

Zóna  Percentilový 

ekvivalent 

A&C 
Házení a 

chytání 

BAL rovnováha 

Zelená Normální (zdravá 

motorika) 

25 – 99,9 17 14 

Oranžová Riziko motorických 

potíží 

9 - 16 0 2 

červená Významné 

motorické obtíže 

0,1 - 5 0 1 
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5 DISKUSE 
V diskuzní části uvedeme významné výsledky a porovnáme s výzkumy, které 

byly provedeny na podobné či stejné problematice.  

Hypotéza 1 Předpokládali jsme dosažení nadprůměrného skóre u testované 

skupiny dětí při měření motorické výkonnosti pomocí testu UNIFITTEST 6-60.  

Hypotéza byla zamítnuta.  

Průměrné testové skóre, které bylo zjištěné UNIFITTESTEM 6-60, vyšlo 24,2. 

Nadprůměrného výsledku ze 17 testovaných dosáhlo 10 dětí (59%), z toho 2 výrazně 

nadprůměrného a 8 nadprůměrného. 7 testovaných se do výsledku nadprůměru 

nedostalo, kdy 3 děti dosáhly průměru a 4 děti dokonce skončily v zóně podprůměrné.  

Tělesnou zdatnost u stejně starých fotbalistů v různých týmech zkoumal i Bláža 

(2012). Výsledky, kterých dosáhli fotbalisté starší přípravky Xaverov, se kvalitativně 

zásadně rozlišují v porovnání s fotbalisty výběrových týmů. Např. testovaní ze 

sparťanského týmu dosáhli průměrného a nadprůměrného výkonu v 96%, zatímco 

výsledek u xaverovských  byl pouze 76,5%.  

Jeden z faktorů, který ovlivnil výsledky v testování, je, že má Sparta na trhu 

takové postavení, že si může dovolit stahovat hráče z menších klubů či z jiných 

ligových oddílů. Právě z xaverovského klubu odešlo několik nadějných hráčů do jiných 

klubů, kde mají zcela odlišné a pro ně zázemí na vyšší úrovni. V klubu Xaverova, který 

je takovým „vesnickým“ klubem, jsou některé děti, které nesplňují ani základní 

parametry potenciálně průměrného sportovce (fotbalisty) a celkový průměr celkového 

skóre v testování tělesné zdatnosti zásadně ovlivnily. Za zmínku stojí i faktor zázemí. 

Bezkonkurenční podmínky, které umožňují hráčům se zdokonalovat a rozvíjet. 

Výsledky v některých testech UNIFITTESTU jsme, stejně jako Bláža, 

porovnávali se skupinou dětí ze ZŠ Bernartice. Lidinská (2011) sledovala motorickou 

výkonnost dětí prvního stupně ZŠ Bernartice pomocí testu UNIFITTEST 6-60. Ve 

skoku dalekém byl průměr xaverovských 150,7 cm u dětí ZŠ 133,5 cm. V testu leh - sed 

xaverovští zaznamenali nadprůměr a to 37 sedů – lehů, ale děti ZŠ také. V člunkovém 

běhu dosáhli xaverovští 12.9 s, což je řadí do průměru a děti ZŠ s 13,4 s dosáhly 

podprůměru. Lepší výsledky v tomto porovnání jsou optimističtější a vypovídají 

rozhodně o pozitivním vlivu sportovního tréninku na fotbalisty. 
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Diferenční skóre 2,9 je ještě v zóně vyrovnanosti. U jednotlivců jsou výsledky 

následující: 1 testovaný je velmi vyrovnaný, 5 vyrovnaných, 5 poněkud nevyrovnaných 

a 6 nevyrovnaných.  

V další části vyhodnocování jsme zjišťovali, jaké vztahy mezi proměnnými: 

testem slalomu s míčem a celkovým skórem UNIFITTESTU 6-60. Byla zjištěna střední 

míra závislosti (r = -,327). Další vztahy jsme zjistili u celkového skóre UNIFITTESTU 

6-60 a BMI, kde je velká míra závislosti (r = -,650, p<0,01).  

Hypotéza 2 Předpokládali jsme dosažení nadprůměrného skóre testovaných dětí 

při měření motorické výkonnosti v testu A&C (míření a chytání) pomocí testové baterie 

MABC-2.  

Hypotéza 2 byla potvrzena. 

Výsledky jsou prezentovány nejdříve ve standardizovaném skóre jednotlivě 

A&C1 a A&C2 , subtestem A&C a v percentilovém vyhodnocení A&C. Ve všech 

výsledcích jsou uvedené aritmetické průměry, maximum, minimum a směrodatné 

odchylky.  

Ve standardizovaném skóre dosáhli testovaní v testu A&C1 12,9 v A&C 2 12,0. 

Ve standardizovaném skóre A&C subtestu 12,9 a v percentilovém vyhodnocení 80,1 

jsou zařazeni do nadprůměrného výkonu.  

Při porovnání výsledků standardizovaného skóre v Británii dosahovali naši 

testovaní výborných výsledků. 14 dětí dosáhlo nadprůměrného výkonu, 3 děti se 

pohybují v zóně průměru a podle manuálu MABC-2 nemají žádné motorické problémy. 

Nejvyššího percentilu 98 dosáhl 1 testovaný a v percentilu 91 se objevilo 7 testovaných.  

Následně jsme porovnávali výsledky A&C s jinými skupinami testovaných. 

Nejčastěji se pro porovnání používají výzkumy od Kokštejna, který se zaměřil na 

poruchy motoriky a shrnul rozdíly mezi výsledky dětí bez deficitu motoriky s výsledky 

dětí, které motorický deficit mají. Posuzováním motoriky českých dětí se zabývala 

zároveň Růžičková (2014) a Kočicová (2016) a výsledky testovaných jsme porovnávali 

i s nimi (tabulka č. 19). 
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Tabulka č. 19: Porovnání výsledků průměrného standardizovaného skóre A&C 

 Kokštejn 

(2011) 

Kokštejn 

(2011) 

Růžičková 

(2014) 

Kočicová 

(2016) 

Stehlík 

(2017) 

Soubor Děti 

s deficitem 

motoriky 

(n=15) 

Děti bez 

deficitu 

motoriky 

(n=27) 

Děti 

s pohybovým 

režimem 

(n=12) 

 

Děti ZŠ 

(n=13) 

 

 

Děti starší 

přípravky 

(n=17) 

 

Věk 13 let 13 let 9 – 10 let 8 – 10 let 9 let 

A&C 5,3 9,1 11,6 9,3 12,9 

n=počet testovaných 

Celkové porovnávání výsledků bylo možné až po vypočítání standardního skóre 

skupiny Růžičkové, která ve svých výpočtech měla v souboru i dívky a výsledek by byl 

méně objektivní. Proto jsem si vypočítal standardizované skóre 12 chlapců ve věku 9 – 

10 let, kteří jsou hokejisty, fotbalisty a atlety. Výsledky porovnání jsou pro skupinu 

starší přípravky velmi pozitivní. Při porovnání výsledků průměrného standardizovaného 

skóre AC je ale nutné vzít na vědomí různý věk dětí. Určitě lze ale zkonstatovat, že 

sportovní trénink s řízeným režimem a pravidelný pohyb pozitivně ovlivňuje motoriku.  

Hypotéza 3 Předpokládali jsme dosažení nadprůměrného skóre testovaných dětí 

při měření motorické výkonnosti v testu BAL (rovnováha) pomocí testové baterie 

MABC-2.  

Hypotéze byla zamítnuta. 

Výsledky jsou prezentovány ve standardizovaném skóre jednotlivě BAL 1, BAL 

2, BAL 3 a subtestem BAL a v percentilovém vyhodnocení BAL. Ve všech výsledcích 

jsou uvedené aritmetické průměry, maximum, minimum a směrodatné odchylky. 

Ve standardizovaném skóre dosáhli testovaní v testu BAL1 9,8, BAL 2 8,5, 

v BAL 3 9,8. Ve standardizovaném skóre BAL subtestu 9,4 a v percentilovém 

vyhodnocení 42,4 jsou zařazeni do průměrné skupiny. 

Při porovnání výsledků standardizovaného skóre v Británii dosahovali testovaní 

dobrých výsledků, ale objevuje se i testovaný, který se potýká s percentilem, který ho 
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zařazuje do skupiny s motorickými potížemi. Podle manuálu MABC-2 dosáhlo 7 dětí 

nadprůměrného výkonu, 7 dětí se pohybuje v zóně, která označuje děti bez motorických 

potíží s lehkým podprůměrem, 2 děti se pohybují na hranici rizika motorických potíží, 1 

dítě spadá do skupiny dětí s motorickými potížemi (percentil 1). Nejvyššího percentilu 

75 dosáhly 2 děti, v percentilu 63 je 5 dětí, 4 děti dosáhly na percentil 37, 3 děti mají 

percentil 25, 2 děti 16, 1 testovaný percentil 1.  

Následně jsme porovnávali výsledky BAL s jinými skupinami testovaných, jak 

tomu bylo i v případě testů A&C (tabulka č. 20). 

Tabulka č. 20: Porovnání výsledků průměrného standardizovaného skóre BAL 

 Kokštejn 

(2011) 

Kokštejn 

(2011) 

Růžičková 

(2014) 

Kočicová 

(2016) 

Stehlík 

(2017) 

Soubor Děti 

s deficitem 

motoriky 

(n=15) 

 

Děti bez 

deficitu 

motoriky 

(n=27) 

 

Děti 

s pohybovým 

režimem 

(n=16) 

Děti ZŠ 

(n=13) 

Děti starší 

přípravky 

(n=17) 

Věk 13 let 13 let 9 – 10 let 8 – 10 let 9 let 

BAL 7,7 11,9 10,6 8,4 9,4  

n=počet testovaných 

Celkové porovnávání výsledků bylo opět možné až po vypočítání standardního 

skóre skupiny Růžičkové, která ve svých výpočtech měla v souboru i dívky a výsledek 

by byl méně objektivní. Proto jsem si vypočítal standardizované skóre 12 chlapců ve 

věku 9 – 10 let, kteří jsou hokejisty, fotbalisty a atlety. Při porovnání výsledků 

průměrného standardizovaného skóre BAL je ale nutné vzít na vědomí i zde různý věk 

dětí. Testovaná skupina v porovnávání nedosáhla přesvědčivých výsledků, ale jsou 

v zóně průměrného výkonu. 

Otazník zůstává nad jedním testovaným, který dosáhl standardizovaného skóre 

15 a percentil 1. Doporučení k následnému vyšetření, které zřejmě odhalí nějakou 

doprovodnou poruchu, je na místě. Jednání s rodiči (zákonnými zástupci) musí 

proběhnout diskrétně.  
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Hypotéza 4 Předpokládali jsme, že součet tloušťky kožních řas dosáhne u dětí 

v průměru pásma zdravé hmotnosti.  

Hypotéza byla potvrzena. 

Ke zjištění množství podkožního tuku byl proveden součet naměřených hodnot 

tří kožních řas (na paži, pod lopatkou a nad hřbetem kyčelním). Zjištěné výsledky 

jednotlivců jsou následující: 8 testovaných (47,0 %) má velmi nízké množství 

podkožního tuku, 5 testovaným (29,4%) bylo naměřeno množství podkožního tuku 

v průměru, 3 testovaní (17,7%) mají nadprůměrné množství a 1 (5,9%) má velmi 

vysoké. Aritmetický průměr je 24,6 mm. Tato hodnota je zahrnuta pro devítileté chlapce 

do rozmezí 16,1-26mm, dle Chytráčkové (2002) je to průměrná (zdravá) hodnota 

tělesné hmotnosti.  

Porovnávali jsme celkové skóre UNIFITTESTU 6-60 s celkovým množstvím 

tuku u jednotlivců. Výsledky jednotlivců jsou následující: 2 děti s vysoce 

nadprůměrným skóre z UNIFITTESTU 6-60 mají podprůměrné množství podkožního 

tuku, 5 dětí s nadprůměrným skóre z UNIFITTESTU 6-60 mají podprůměrné množství 

podkožního tuku, 2 děti s nadprůměrným skóre z UNIFITTESTU 6-60 mají průměrné 

množství podkožního tuku, 1 dítě s nadprůměrným skóre z UNIFITTESTU 6-60 má 

nadprůměrné množství podkožního tuku, 3 děti dosáhly průměrných výsledků 

v UNIFITTESTU 6-60 a průměrného výsledku v množství kožních řas. 2 děti, které 

měly podprůměrný výkon v UNIFITTESTU 6-60, dosáhly nadprůměrného množství 

podkožního tuku, 1 dítě s podprůměrným výkonem z UNIFITTESTU 6-60, má velmi 

vysoké množství podkožního tuku a 1 dítě s podprůměrným skóre z UNIFITTESTU 6-

60 mělo i podprůměrné množství podkožního tuku. V souhrnu tedy nejlepších 10 dětí 

z UNIFITESTU v 9 případech měli nízké množství podkožního tuku, pouze jeden 

z nadprůměrných měl nadprůměrné množství podkožního tuku.  

Předpokládali jsme významný vztah mezi testovým skóre UNIFITTESTU 6-60 a 

podílem tělesného tuku. Výsledné hodnoty celkového množství kožních řas prokázaly 

velkou míru závislosti s celkovým skóre UNIFITTESTU 6-60 (r = -,701; p<0,01). Čím 

nižší je zastoupení tělesného tuku, tím větší mají testovaní skóre. U drtivé většiny tedy 

můžeme říct, že čím více mají tuku, tím horší mají výsledek v UNIFITTESTU 6-60.  

Porovnávali jsme výsledky množství kožních řas s Hruškovou (2016) (tabulka č. 

21), kdy v neprospěch našich testovaných vyšel výsledek množství kožních řas pod 
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lopatkou i na paži a v jejich prospěch vyšel výsledek množství kožních řas nad hřbetem 

kyčelním. Výsledky byly ovlivněny výsledkem dvou testovaných, u prvního byl součet 

kožních řas 63 a druhého 44. 

Tabulka č. 21: Porovnání výsledků množství kožních řas 

Kožní řasy Hrušková Stehlík 

Na paži (mm) 7,6 9,9 

Pod lopatkou (mm) 7,1 7,9 

Nad hřbetem kyčelním (mm) 7,3 6,8 

Celkové množství 
podkožního tuku 

22,0 24.6 
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6 ZÁVĚR 
Cílem bakalářské práce bylo zjistit a vyhodnotit motorickou výkonnost fotbalistů 

starší přípravky. 

V teoretické části jsem se zabýval ontogenetickým vývojem dětí mladšího 

školního věku, pohybovými schopnostmi, pohybovými dovednostmi, hodnocením 

tělesné zdatnosti a pohybových dovedností a sportovním tréninkem dětí. 

Stěžejní částí bakalářské práce byla část výzkumná. Vymezil jsem cíle práce, 

úkoly a vytýčil hypotézy. V následujícím oddílu jsem popsal výzkumný soubor, použité 

metody, způsob sběru dat a analýzu dat.  

V další části byly vyhodnoceny výsledky práce a grafickým znázorněním 

výsledků. 

Na základě zjištěných výsledků nedosáhla skupina nadprůměrného celkového 

skóre v testech UNIFITTESTU 6-60. Nadprůměrného výsledku ze 17 testovaných 

dosáhlo 10 dětí (59%), z toho 2 výrazně nadprůměrného a 8 nadprůměrného. 7 

testovaných se do výsledku nadprůměru nedostalo, kdy 3 děti dosáhly průměru a 4 děti 

dokonce skončily v zóně podprůměrné. V další části analýzy dat jsme zjišťovali, zdali 

existují významné vztahy mezi vybranými proměnnými: celkovým skórem 

UNIFITTESTU 6-60 a testem slalomu s míčem. Byla zjištěna střední míra závislosti 

(r = -,327). Další vztahy jsme zjistili u celkového skóre UNIFITTESTU 6-60 a BMI, 

kde byl předpoklad velké míry závislosti a byla také potvrzena (r = -,650, p<0,01).  

V testech MABC – subtestu A&C dosáhly děti v percentilovém vyhodnocení 80,1 

a jsou zařazeny do nadprůměrného výkonu. Ve standardizovaném skóre BAL subtestu 

v percentilovém vyhodnocení 42,4 jsou zařazeny do lehce podprůměrné skupiny 

v porovnání s testovou normou pro české děti stejného věku. Ke zjištění množství 

podkožního tuku byl proveden součet naměřených hodnot tří kožních řas (na paži, pod 

lopatkou a nad hřbetem kyčelním) a aritmetický průměr je 24,6 mm, což je pro 

devítileté chlapce průměrný výsledek. Přepokládali jsme významný vztah mezi 

testovým skóre UNIFITTESTU 6-60 a podílem tělesného tuku. Výsledné hodnoty 

celkového množství kožních řas prokázaly velkou míru závislosti s celkovým skóre 

UNIFITTESTU (r = -,701; p<0,01). Čím nižší bylo zastoupení tělesného tuku, tím vyšší 

měli testovaní skóre. 
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Přínos bakalářské práce spatřuji ve dvou rovinách. První rovina je osobní. 

Testovaná skupina jsou moji svěřenci a veškeré výsledky o tělesné zdatnosti mi poslouží 

k zpětné informaci a využiju je ve své další trenérské praxi. Zároveň jsem získal bohaté 

zkušenosti s testováním, které bych rád využil v dalších výzkumech. Druhá rovina je 

rovina všeobecná. Výsledky testování mohou posloužit ke srovnání s dalšími výzkumy. 

V případě zjištěných potíží předat informace i rodičům, kteří mohou podniknout kroky, 

které povedou k odstranění nebo zmírnění odhalené příčiny poruchy. 
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