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Abstrakt  

Název:  Vliv zaměření základní školy na skladbu volnočasových aktivit a 

úroveň obecné tělesné zdatnosti u dětí ve věku 9–14 let v městě 

Litoměřice 

Cíle:  Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda rozdílné koncepční 

zaměření (esteticko-hudební, sportovní) u vybraných základních 

škol v městě Litoměřice má významný vliv na skladbu 

volnočasových aktivit a úroveň obecné tělesné zdatnosti u dětí ve 

věku 9 – 14 let. 

Metody:  Studie představuje empirický kvantitativní výzkum. Výzkumný 

soubor byl tvořen 202 žáky z dvou vybraných základních škol z 

města Litoměřice. Pro určení úrovně obecné tělesné zdatnosti byla 

použita standardizovaná testová baterie UNIFITTEST (6-60) a pro 

zjištění skladby volnočasových aktivit byly použity vybrané 

faktory sociologického dotazníku COMPASS II. Pro analýzu 

získaných dat jsme použili deskriptivní statistické metody, t-testy, 

analýzu rozptylu ANOVA, test dobré shody chí-kvadrát a míru 

věcné významnosti vyjádřenou Cohen d, z-test, Hays omega a 

Effect size etha - η
2
.   

Výsledky: Významný vliv rozdílného koncepčního zaměření se projevil pouze 

v jedné ze sledovaných oblastí a sice v úrovni obecné tělesné 

zdatnosti, ne však ve skladbě volnočasových aktivit. Škola se 

sportovním zaměřením dosahovala významně lepších výsledků p < 

0,05 a Cohen d > 0,5 nebo z-test > 0,30 ve většině motorických 

testů, především pak ve vytrvalostním člunkovém běhu na 

vzdálenost 20 m (Leger testu) ve srovnání se školou s esteticko-

hudebním zaměřením. Tato rozdílná úroveň tělesné zdatnosti se 

odrazila také v hodnoceném strukturálním znaku v součtu kožních 

řas. Žáci ze ZŠ Masarykova měli hodnotu součtu kožních řas 

výrazně nižší. Ve skladbě volnočasových aktivit byl zjištěn rozdíl p 

< 0,05 η
2
 > 0,14 pouze u faktoru F3: audiovize, multimédia a 



virtuální realita, kterého dosáhla škola se sportovním zaměřením 

oproti škole s esteticko-hudebním zaměřením. 

Klíčová slova:  volný čas, aktivita, pohybové chování, motorický vývoj, tělesná 

zdatnost, UNIFITTEST, COMPASS    

  



Abstract  

Title:  The impact of elementary schools orientation on leisure time 

activities structure and physical fitness at child population, age 9-

14, in Litomerice town 

Objectives:  The aim of the thesis was to determine, if different conceptual 

orientation of selected elementary schools (aesthetic-music-

oriented, sports-oriented) has a significant influence on the 

structure of leisure time activities and the level of physical fitness 

of children aged 9-14 years.      

Methods:  The study presents empirical quantitative research, which consists 

of sample of 202 students selected from two elementary schools in 

Litomerice town. Level of physical fitness was determined using 

standardized test battery UNIFITTEST (6-60) and the structure of 

leisure time activities were detected by sociological questionnaire 

COMPASS II. For the analysis of the data obtained we used 

descriptive statistical methods, t-test, analysis of variance ANOVA, 

chi-square test and coefficient of effect size Cohen d, z-test, Hays 

omega and effect size etha - η
2
.      

Results:  Significant impact of the different conceptual orientation was 

reflected in the only one of the monitored fields, in the level of 

physical fitness, but not in the structure of leisure time activities. 

Sports-oriented school reached significantly better results p < 0,05 

and Cohen d > 0,05 or z test > 0,30 in most of motor tests, 

especially in the endurance test (Leger test) compared to aesthetic-

music-oriented school. This different level of the physical fitness 

was also reflected in the sum of skin folds. Students of sports-

oriented school had significantly lower value of the sum of skin 

folds. There was the only one difference detected in the structure of 

leisure time activities concerning Factor F3: audiovisual, 

multimedia and virtual reality was p < 0,05 and η
2 

> 0,14 higher at 

sports-oriented school compared with the aesthetic-music-oriented 

school. 



Keywords:  leisure time, activity, movement behavior, motor development, 

physical fitness, UNIFITTEST, COMPASS   
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1. ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá otázkou, zda rozdílné koncepční zaměření 

(esteticko-hudební, sportovní) u vybraných základních škol v městě Litoměřice má 

významný vliv na skladbu volnočasových aktivit a úroveň obecné tělesné zdatnosti u 

dětí ve věku 9 - 14 let.   

Tělesná zdatnost (Physical fitness) i způsoby trávení volného času u dětí a 

dospívajících jsou témata, která na sebe v současné době poutají výraznou pozornost. 

Jedním z hlavních důvodů zájmu o tyto oblasti je negativní nárůst atraktivity pasivních 

činností typu počítačových her, televizních pořadů a dalších produktů moderního světa 

doprovázený hypokinezí dětí.   

Současná odborná zahraniční i česká literatura zabývající se problematikou 

tělesné zdatnosti a volnočasových aktivit u dětí školního věku je poměrně rozsáhlá, 

nicméně je často zaměřena pouze na hodnocení jedné ze zmiňovaných oblastí (např. 

Bunc et al., 2000; Suchomel, 2004; Cushman, Veal & Zuzanek, 2005; Houlihan & 

Green, 2010). V rámci tělesné zdatnosti se předešlé studie zabývaly zejména plošným 

zjišťováním úrovně tělesné zdatnosti (např. Bláha et al., 2000, Šíma, Havel & Horkel, 

2000; Chytráčková et al., 2002; Telama, 2002). U volnočasových aktivit se studie 

zabývají informacemi o skladbě volnočasových aktivit, trávení volného času nebo 

objemu jednotlivých aktivit, a to jak průřezové, tak ve velmi specifických populacích 

(např. Čech, 2002; Šafr & Patočková, 2010; Kremer et al. 2014; Martone et al., 2014). 

Poměrně málo studií se však orientuje na zjišťování, jaký vliv může mít na skladbu 

volnočasových aktivit nebo úroveň obecné tělesné zdatnosti odlišnost zaměření 

vzdělávacích programů základních škol. Proto jsme se rozhodli zabývat se otázkou 

rozdílného koncepční zaměření (esteticko-hudební, sportovní) u vybraných základních 

škol v městě Litoměřice. 

Diplomová práce je rozdělena na dvě části. V první části, teoretická východiska, 

vymezujeme pojmy jako obecná tělesná zdatnost, popisujeme ontogenezi motoriky u 

dětí mladšího a staršího školního věku a rozebíráme diagnostiku (hodnocení) tělesné 

zdatnosti. Uvedeny jsou zde informace o jednotlivých testových bateriích, které se 

využívají k diagnostice tělesné zdatnosti a kapitola týkající se volnočasových aktivit, 

kde je popsán současný stav této problematiky. Empirická část předkládá výsledky z 

námi stanovených cílů, úkolů a hypotéz práce. 
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Domníváme se, že naše práce by mohla přinést nové poznatky do náhledu na 

současný stav obecné tělesné zdatnosti a skladby volnočasových aktivit u dětí školního 

věku. Hlavní přínos vidíme v řešení otázky vlivu zaměření jednotlivých základních škol 

dle školních vzdělávacích programů. Předpokládáme, že výsledky naší studie by mohly 

poskytnout podklad pro další výzkumné práce v této problematice. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE  

2.1 Vymezení pojmu obecné tělesné zdatnosti    

Teplý (1995) uvádí, že zdatnost znamená mít výkonné a zdravé srdce, přiměřeně 

rozvinuté svalstvo, být pohyblivý, obratný a vyrovnat se úspěšně i s náročnější fyzickou 

zátěží. Blahušová (2005) to konkretizuje na schopnost provádět každodenní úkoly 

svižně bez přílišné námahy, s dostatkem energie a s dostatečnou rezervou pro spokojené 

prožívání volného času a zvládání nepředvídatelných situací. To doplňují Novotná, 

Čechovská a Bunc (2006), kteří definují zdatnost jako připravenost organismu konat 

práci bez specifikace, o jakou „formu“ práce se jedná (např. skok, běh, ale i duševní 

práce atd.), nebo jako schopnost člověka vyrovnávat se s vnějšími nároky, resp. 

odolávat aktuálním vlivům okolí. Definici schopnost člověka vyrovnávat se s vnějšími 

nároky, resp. odolávat aktuálním vlivům rozvádí Dobrý a Čechovská (2011). Ti definují 

zdatnost (fitness) jako fenotypově podmíněný, celostní kvantitativně i kvalitativně 

odstupňovaný znak člověka, do jejíž psychologické, biologické a sociální podstaty se 

promítá limitní potenciál a kapacita regulačních a adaptačních mechanismů a dodávají, 

že podstatnou kvalitu zdatnosti podmiňuje imunitní systém. V zahraniční literatuře 

uvádí Shephard (1994) poněkud obecnější definici. Zdatnost definuje jako schopnost 

organismu „dobře fungovat“ ve fyzickém, sociálním a psychologickém prostředí. 

Podobnou definici uvádějí Davis, Bull, Roscoe a Roscoe (2005). Ti charakterizují 

zdatnost jako schopnost vykonávat své každodenní úkoly bez zbytečné únavy. 

Bouchard, Blair a Haskell (2007, 2012) formulují pojem zdatnost jako dosažení 

takových vlastností jedince, které umožňují přijatelnou výkonnost v daném fyzickém 

úkolu v určitém sociálním, psychologickém a fyzickém prostředí a dodávají, že je 

determinována především dědičností, úrovní pohybové aktivity a strukturou jedince – 

somatotypem (Bouchard et al., 2007, 2012). Tělesná zdatnost je součástí obecné 

zdatnosti člověka. Je důsledkem absolvovaného pohybového tréninku a genetických 

dispozic jedince (Novotná et al., 2006). 

Tsigilis, Douda a Tokmakidis (2002) uvádějí, že tělesná zdatnost je schopnost 

vykonávat každodenní činnost s elánem nebo prokázat vlastnosti, kapacitu či 

schopnosti, které jsou spojeny s nízkým rizikem předčasného rozvoje hypokinetických 

onemocnění. Corbin (2004) definuje tělesnou zdatnost jako schopnost vykonávat 

svalovou práci efektivně, užívat si volného času, být zdravý, odolávat hypokinetickým 
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onemocněním a stavům a být schopný řešit nouzové situace. Podobnou definici 

najdeme u (Malina, Bouchard & Bar-Or, 2004; Maud & Foster, 2006; Bouchard et al., 

2007, 2012). Ettinger, Wright a Blair (2007) to zestručňují na celkovou způsobilost těla 

vykonávat tělesnou práci. Brown, Heath a Martin (2010) uvádějí, že tělesná zdatnost je 

důsledkem toho, co probíhá v našem těle při jakékoli fyzické aktivitě a je výrazně 

ovlivněna fyzickou aktivitou, kde hlavním prvkem je fyziologická kapacita organismu 

či míra fyziologické adaptace jedince na fyzickou činnost (Brown et al., 2010). 

„Tělesnou zdatnost je pak možné definovat jako aktuální stav tělesných mechanismů 

produkujících tělesnou práci, vyjádřený stupněm rozvoje adaptačních potenciálů“ 

(Novotná et al., 2006, s. 13), což znamená zvládnutí vnějších požadavků na jedince s 

menšími nároky na organismus, nebo také optimalizaci funkcí organismu při řešení 

vnějších úkolů. V případě tělesné zdatnosti se jedná o úkoly spojené s pohybovým 

výkonem např. zaběhnutí opakovaně stejného úseku trati s nižší frekvencí, (Novotná et 

al., 2006). Na důležitost fyzické aktivity poukazuje i Corbin (2004) a Blahušová (2005). 

Tělesná zdatnost je vedlejší produkt činnosti a člověk nemůže být tělesně zdatný, když 

nebude fyzicky aktivní. Fyzickou aktivitou se rozumí to, co děláme během dne: chůze, 

úklid, jogging, vaření, oblékání, zvedání činek apod. Jedinci, kteří jsou tělesně zdatní, 

mají určité fyziologické vlastnosti: jejich plíce, srdce a vaskulární systém jsou silné a 

jsou schopny pracovat po dlouhou dobu bez únavy, mohou se ohýbat a protahovat bez 

rizika zranění a nemají příliš velké množství tělesného tuku (Blahušová, 2005). Tělesná 

zdatnost charakterizuje způsobilost organismu odolávat vnějšímu stresu a je výsledkem 

dlouhodobého procesu postupné adaptace organismu na pohybové činnosti. Jedná se o 

dlouhodobé postupné přizpůsobování organismu pohybovému tréninku probíhajícímu 

dle fyziologických zákonitostí (Novotná et al., 2006). Podobné vymezení najdeme u 

Kasy (2001), který tělesnou zdatnost pokládá za jistý souhrn předpokladů člověka pro 

optimální reakci na jakoukoli náročnou činnost a vlivy vnějšího prostředí. Kvalitativně 

upozorňuje na stav organismu a jeho zdraví, udává výsledek nespecifické adaptace 

jedince ve funkční, tělesné, psychické a motorické úrovni, ke které dochází v důsledku 

působení různých pohybových podnětů. Tělesná zdatnost je kategorie převážně 

biologická, kdy základ tvoří především dýchací a kardiovaskulární soustava.  

Obecněji lze charakterizovat tělesnou zdatnost (physical fitness) jako výkonnost 

zjištěnou účelově vybranými testy. Použitím klasické testové diagnostiky získáváme jen 

údaje o výkonnosti (funkční a metabolická připravenost) jednotlivých subsystémů 
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tělesné zdatnosti, nikoli o jejich celistvosti a souhře (Dobrý & Čechovská 2011). 

Novotná et al. (2006) i Dobrý a Čechovská (2011) vztahují tělesnou zdatnost spíše k 

fyzickému zatížení či k předpokladu sportovní výkonnosti. K tomu ji vztahují i Davis et 

al. (2005), kteří ji definují jako schopnost jedince uspokojovat rozmanité fyzické a 

fyziologické požadavky ze strany sportovní činnosti bez příliš velké únavy organismu. 

Mužík a Süss (2009) navíc zahrnují výkonnost pracovní a zahrnující celou řadu dalších 

komponent. Máme tím na mysli důležité lidské potřeby, které jsou spojené s pokrytím 

nároků na:  

 zvládnutí požadavků v zaměstnání a v běžné denní tělesné aktivitě  

 příjemné strávení volného času s využitím pohybové aktivity  

 neočekávané a neobvyklé situace tělesného zatížení  

 společenskou potřebu zapojit se do různých skupin a formovat si životní styl  

(Mužík & Süss, 2009) 

Pracovní výkonnost zahrnuje do tělesné zdatnosti i Kasa (2001), který uvádí, že tělesně 

zdatný jedinec by měl být schopen vykonávat fyzickou a pracovní aktivitu s intenzitou 

velkou - po dobu kratší, s intenzitou mírnou - po dobu delší tak, aby nevznikla 

nepřiměřená únava.  

Bášková (2009) též vztahuje fyzickou aktivitu k tělesné zdatnosti. Uvádí, že 

tělesná zdatnost je souhrn vlastností, které lidé mají anebo se snaží získat. Tyto 

vlastnosti se vztahují na schopnost vykonávat fyzickou aktivitu. Fyzická aktivita může 

zdokonalovat tělesnou zdatnost a ta může zdokonalovat schopnost každého člověka být 

fyzicky aktivním (Bašková, 2009). Jak uvádí Kasa (2001), tělesná zdatnost je 

předpokladem pro každou pohybovou činnost, přežití za mimořádných událostí a 

můžeme i říct, že dosáhnutí vysokého věku a aktivního staří. Udržuje se a rozvijí 

především za pomoci kondičních cvičení, správnou životosprávou apod. Proces 

udržování či zvyšování tělesné zdatnosti je záměrný, dlouhodobý a měl by být cílem 

všech lidí v každém věku (Kasa, 2001).  

Někteří autoři (Maud & Foster, 2006; Ettinger et al., 2007; Brown et al., 2010; 

Van der Niet, Hartman, Moolenaar, Smith & Visscher, 2014) uvádějí u tělesné zdatnosti 

několik základních komponent. Maud a Foster (2006) zmiňují svalovou sílu, aerobní 

zdatnost, vytrvalost a určité antropometrické předpoklady. Ettinger et al. (2007) popisují 



17 

 

aerobní zdatnost, svalová sílu a vytrvalost, kloubní ohebnost, stabilitu postoje a složení 

těla. Brown et al. (2010) píší o svalové síle a vytrvalosti, rozsahu pohybu kolem kloubu 

(flexibilita) a tělesném složení. Van der Niet et al. (2014) zahrnují svalovou sílu, 

vytrvalost a aerobní zdatnost. Shephard (1994); Corbin, (2004); Blahušová (2005); 

Novotná et al. (2006); Suchomel (2006); Bouchard et al. (2007, 2012) orientují tělesnou 

zdatnost na dva základní cíle: výkon a zdraví. Jednotlivé komponenty jsou pak 

rozděleny až u těchto cílů. 

2.1.1 Výkonově orientovaná zdatnost 

Tělesná zdatnost se v české (Blahušová, 2005; Novotná et al., 2006; Suchomel, 

2006) i v zahraniční literatuře (Shephard, 1994; Corbin, 2004; Bouchard et al., 2007, 

2012) dělí obecně na výkonově orientovanou zdatnost a zdravotně orientovanou 

zdatnost. 

Výkonově orientovaná zdatnost stála u nás např. na počátku vytvoření testové 

baterie UNIFITTEST (6-60). Jejímu vytvoření předcházelo rozsáhlé zjišťování 

motorické a fyzické připravenosti studentů a studentek na českých sportovních 

fakultách. Na základních školách byla využívána především k selekci talentované 

mládeže při výběru do sportovních škol. Při zjišťování byly využity modifikované 

testové sestavy, které jsou popsány v knize Moravce (1990) a ve shrnující sborníkové 

stati (Kolář, Měkota & Šorm, 1989; Měkota & Kovář, 1995, 1996). UNIFITTEST 6-60 

slouží k hodnocení základní motorické výkonnosti.  

Základní motorická výkonnost a zdatnost jsou strukturovanou globální entitou, 

vztahující se ke zdraví a k výkonu (health related, resp. performance related fitness). 

Komponenty, které tvoří její základ, jsou tzv. základní pohybové schopnosti 

(Čelikovský, 1990; Měkota & Kovář 1995, 1996; Chytráčková et al., 2002). Základní 

motorická výkonnost představuje úroveň připravenosti jedince podávat výkony ve všech 

základních pohybových činnostech. Je to jeden ze základních ukazatelů pohybové 

výkonnosti člověka a je nedílnou součástí celkové zdatnosti člověka. Jedinec, který 

disponuje dostatečnou úrovní základní motorické výkonnosti, se rychle adaptuje na 

pohybové zatížení, rychle se zotavuje po námaze, nedochází u něho k nepřiměřené 

únavě a má dostatečně rozvinuté silové, vytrvalostní, koordinační, rychlostní schopnosti 

(předpoklady) a základní pohybové dovednosti (Čelikovský, 1990; Kasa, 2001; Měkota, 

2001). UNIFITTEST (6-60) postihuje úroveň a profil základní motorické výkonnosti s 
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ohledem na základní pohybové schopnosti převážně kondičního typu (rychlost, síla, 

vytrvalost a pohyblivost), (Chytráčková et al., 2002).     

Výkonově orientovaná zdatnost je zdatnost podmiňující jistý pohybový výkon či 

výkon v motorických dovednostech, které jsou výsledkem sportovního výkonu či 

specifického pracovního místa. Výsledek jako sportovní výkon uskutečněný v závodě 

musí být vždy hodnocen a kvantifikován (Novotná et al., 2006). Obdobným způsobem 

charakterizuje výkonově orientovanou zdatnost Suchomel (2006), který uvádí, že je 

předpokladem pro podání maximálního pracovního či sportovního výkonu. Projevuje se 

ve sportovní soutěži, ve výkonových testech, při pracovních výkonech (Suchomel, 

2006). Cooper (1999) zahrnuje pod pojem výkonově orientovaná zdatnost pohybové 

schopnosti, které jsou méně významné ve vztahu ke zdraví. Machová a Kubátová 

(2009) uvádějí, že klade větší důraz na efektivní metody v tréninkovém procesu a 

obsahuje více složek tělesné zdatnosti. Výkonově orientovaná zdatnost je nedílnou 

součástí pro sportovní výkony či jinou fyzickou činnost (Vrbas, 2010). V českém 

prostředí byla ověřena a sestavena testová baterii pro potřeby základního výběru žáků 

do sportovních tříd (Bunc et al., 2000). Tato testová baterie se skládá ze 7 motorických 

testů (člunkový běh 4x10 m, skok daleký z místa, leh-sed opakovaně po dobu 1 min., 

výdrž ve shybu nadhmatem, hloubka v předklonu v sedu, běh na 1500 m nebo 2000 m 

či Cooperův běh a síla stisku ruky), 3 antropomoterických měření a z pohybové 

anamnézy. Zaměření na výkon prezentují i Bouchard et al. (2007, 2012). Výkonově 

orientovanou zdatnost (Perfomance-related fitness) definují jako zdatnost (její složky), 

které jsou nezbytné pro maximální práci při sportovním výkonu. Mezi složky výkonově 

orientované zdatnosti řadí, kardiorespirační výkon a kapacitu, svalovou síla, vytrvalost, 

složení těla, motivaci, životosprávu a motorické dovednosti. Z těchto složek Bouchard 

et al. (2007, 2012) vyzdvihují motorické dovednosti jako hlavní a nedílnou součástí 

výkonově orientované zdatnosti. Řada autorů (Levy, Dignan, & Shirreffs, 1992; Corbin, 

2004; NASPE, 2005) se pak zabývá tzv. dovednostně orientovanou zdatností (Skill-

related fitness). Chtějí tím zdůraznit význam pohybových schopností pro učení se 

novým specifickým pohybovým dovednostem, které jsou použitelné v různých typech 

sportů (Corbin & Lindsey, 2005).  

Levy et al. (1992) definují dovednostně orientovanou zdatnost prostřednictvím 

jejích komponent, které jsou důležité pro podávání a zlepšení výkonu sportovce. Corbin 

(2004) ji nazývá dovednostně orientovanou zdatností, protože lidé, kteří ji snadno 
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disponují, dosahují vysoké úrovně výkonnosti v motorických dovednostech, které jsou 

nutné např. ve sportu či na specifických typech pracovních míst. Uvádí u ní 6 

základních komponent: reakční rychlost, rychlost, koordinace, síla, hbitost, rovnováha, 

které najdeme i u (Levy et al., 1992; NASPE, 2005; Blahušová, 2005). Každá z těchto 

komponent je multidimenzionální. Například koordinace, koordinace oko-ruka 

(odpalování míčku), oko-noha (kopnutí do míče) či další jiné možnosti. Komponenty 

dovednostně orientované zdatnosti souvisejí a jdou často ruku v ruce s některými 

pohybovými aktivitami a jsou nezbytné pro dosáhnutí nebo zlepšení se v určité 

pohybové dovednosti nebo v určitém pohybovém úkolu NASPE (2005). Blahušová 

(2005) k tomu dodává, že mají vliv na výkonnost, ale nemají přímý účinek na zdraví. 

Do určité míry jsou tyto komponenty (předpoklady) ovlivněny dědičností a dají se 

rozvíjet jen do určité míry, jelikož tělo má pro každou z nich určité limity (Levy et al., 

1992). 

Levy et al. (1992); Corbin (2004); NASPE (2005) dodávají, že výkonnostně a 

zdravotně orientované komponenty se vzájemně nevylučují a pro dosažení či udržení 

zdravého životního stylu není třeba disponovat vysokým stupněm výkonnostně 

orientovaných komponent. 

2.1.2 Zdravotně orientovaná zdatnost 

Zdravotně orientovaná zdatnost je obecně dle NASPE (2005) určité měřítko 

schopnosti jedince vykonávat fyzické činnosti, které vyžadují vytrvalost, sílu nebo 

flexibilitu. Je jí dosaženo kombinací pravidelného cvičení a inherentními schopnostmi. 

Suchomel (2006) ji definuje jako zdatnost působící na zdravotní stav, či směřující k 

dobrému zdravotnímu stavu a působící preventivně na zdravotní problémy vzniklé v 

důsledku nedostatku pohybu (hypokineze). Bouchard et al. (2007, 2012) charakterizují 

zdravotně orientovanou zdatnost jako zdatnost (její složky), která je nezbytná pro 

fyzicky aktivní životní styl a zdraví. Dá se též formulovat jako koncept ovlivňující 

zdravotní stav působící preventivně na problémy s hypokinezí (Vrbas, 2010). 

Koncepce zdravotně orientované zdatnosti sehrává důležitou roli v argumentaci 

ke společenské podpoře a vážnosti záměrné pohybové aktivity a upozorňuje na 

významné vztahy pohybové aktivity, tělesné zdatnosti a zdraví (Kovář, 2001; Gajda, 

2004; Suchomel, 2006). Suchomel (2006) v této problematice uvádí, že koncepce, 

pravidla a definice byly nejprve tvořeny pro dospělou populaci a v řadě případů z nich 
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byla doporučení pro děti pouze odvozena a nebyl brán zřetel na podrobnější 

prozkoumání uvedených vztahů v dětském věku. Už u dětí školního věku je třeba 

zdokonalovat a udržovat zdravotně orientovanou zdatnost (Suchomel, 2006). Děti by 

měly získat motivující zkušenost a seznámit se s funkcemi a kapacitou jejich vlastního 

těla v rámci kondičního tréninku (Telama, 2002). Ve větší míře to pak platí pro tělesně 

nezdatné jedince. Pro tyto jedince je velmi důležité mít dlouhodobě adekvátní úroveň 

pohybové aktivity a tím dosáhnout potřebné úrovně tělesné zdatnosti a obojí si udržet až 

do pozdní dospělosti (Suchomel, 2006).   

Složky zdravotně orientované zdatnosti se u jednotlivých autorů v některých 

částech liší. Bursová a Rubáš (2001) dělí složky zdravotně orientované zdatnosti na dva 

základní faktory, funkční a strukturální. Mezi funkční faktory řadí aerobní zdatnost, 

svalovou zdatnost, svalovou rovnováhu a flexibilitu (pohyblivost v základních 

kloubních spojeních) a držení těla v základních posturálních polohách a kvalita 

základních pohybových stereotypů. Mezi strukturální faktory pak řadí tělesnou výšku a 

hmotnost, množství podkožního tuku a aktivní tělesné hmoty a množství cholesterolu 

(Bursová & Rubáš, 2001). Levy et al. (1992); Freedson, Cureton a Heath, (2000); 

Corbin (2004); Blahušová (2005); NASPE (2005) uvádějí jen pět základních složek, 

které působí na zdravotně orientovanou zdatnost. Řadí sem kardiorespirační vytrvalost, 

svalovou sílu a vytrvalost, flexibilitu a složení těla. Nejpodrobnější rozdělení najdeme u 

Boucharda et al. (2007, 2012), kteří rozdělují zdravotně orientovanou zdatnost na pět 

základních komponent: morfologická, svalová, motorická, kardiorespirační, 

metabolická a každá z nich pak obsahuje několik dalších subkomponent.  

Vlastnit průměrné množství jednotlivých složek zdravotně orientované zdatnosti 

je zásadní pro prevenci nemocí a podporu zdraví (Corbin, 2004). Zdravotně orientovaná 

zdatnost se muže projevovat jako stav dobrého bytí (well-being), který nám umožňuje: 

redukovat výskyt některých zdravotních problémů, vykonávat nezbytné každodenní 

aktivity kvalitně a s vysokým nasazením, ovlivňovat psychiku pozitivními prožitky, 

přispívat obecně k plnohodnotnému prožívání života (Ettinger et al., 2007). Zdravotně 

orientovanou zdatnost lze ovlivnit tělesnou aktivitou a její komponenty mají přímý 

kladný účinek na zdraví (Blahušová, 2005). V rámci zdravotní perspektivy najdeme 

řadu pohybových činností, které utvářejí tělesnou zdatnost ve vztahu ke zdraví. Pro 

příklad si uveďme některá chronická onemocnění (diabetes, nemoci srdce), která jsou 

ovlivňována složením těla, především procentem tělesného tuku. To souvisí, ve většině 
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případů, s nedostatečným energetickým výdejem (hypokinezí). Dalším příkladem 

mohou být bolesti týkající se zad, které jsou zapříčiněny svalovou dysbalancí fázických 

a posturálních svalů. Vhodná pohybová aktivita může u řady zdravotních problémů 

pozitivně pomoci (Novotná et al., 2006). 

2.1.3 Význam tělesné zdatnosti u dětí  

Tělesná zdatnost je považována za důležitý ukazatel zdraví u dětí i 

dospívajících. Vyšší úroveň aerobní zdatnosti a svalové síly v dětství je spojena se 

zvýšeným kardiovaskulárním, kosterním a duševním zdravím a s nižší nadměrnou 

tělesnou hmotností. Při nižší úrovni tělesné zdatnosti v dětském věku je větší 

pravděpodobnost rizika kardiovaskulárních onemocnění v dospělosti (González, López, 

Bravo, Martinez & Vizcaino, 2014). V současné době je jedním z nejdůležitějších 

přínosů tělesné výchovy považováno zvýšení tělesné zdatnosti dětí a mládeže na 

optimální úroveň, která by předcházela a byla prevencí civilizačních chorob. Proto je 

tělesná zdatnost v současnosti chápana jako zdatnost (zdravotně orientovaná zdatnost) 

působící na zdravotní stav a preventivně na problémy s hypokinezí (Fialová, 2010). 

Výkonově orientovaná zdatnost je v tomto případě upozaděna (Hnízdil, 2003). Jak 

uvádí Fialová (2010), v poslední době se v rámci tělesné výchovy mluví o zdravotně 

orientované zdatnosti. Znamená to, že proces výchovy a vzdělávání by měl brát zřetel 

na individuální zvláštnosti žáků, kultivovat jejich pohybový projev dle jejich možností, 

přispívat k vyrovnání svalových dysbalancí, zvyšovat tělesnou zdatnost žáků. 

Zvyšování tělesné zdatnosti vede k pozitivním účinkům na úroveň lipidů, lipoproteinů a 

tloušťku dětí a adolescentů, krevní tlak mládeže, kardiovaskulární systém, sebepojetí, 

úzkost a symptomy deprese a též na školní prospěch. Významem tělesné zdatnosti se 

zabývali v poměrně rozsáhlé studii Rychtecký et al. (2006). Jednalo se o monitorování 

účasti mládeže ve sportu a pohybové aktivitě v České republice. Monitorována byla 9 – 

19letá česká mládež (kvótní výběr 4201 respondentů) v pohybové aktivitě a sportu, 

identifikace role sportu a pohybových aktivit v jejím životním stylu (metoda 

COMPASS), měření motorické výkonnosti (UNIFITTEST (6-60)) a somatických dat. 

Rychtecký et al. (2006) interpretují tělesnou výkonnost současných respondentů vůči 

normě UNIFITTESTU (6-60) (Chytráčková et al., 2002), že dosáhli mírně lepších 

výsledků v testu sed – leh (kategorie 9-14 let). To však neplatí pro kategorii 15-19 let, 

kde výsledky byly zhruba na stejné, tj. průměrné výkonnosti. Mírně lepší výkonnost 

mají 15 – 19leté dívky výběru Rychtecký et al. (2006) v síle horních končetin a pletence 
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ramenního, než jsou uvedené průměrné normy v publikaci Chytráčkové et al. (2002). V 

testu běžecké rychlostní schopnosti a částečně koordinačních dispozic (člunkový běh 

4x10 m) a především v běžecké vytrvalosti (vytrvalostní člunkový běh 20 m) výkonnost 

respondentů Rychtecký et al. (2006) výrazně zaostává za hodnotami prezentovanými v 

příručce UNIFITTESTU (Chytráčková et al., 2002). Celkově pak normy a standardy 

vzhledem k aktuální výkonnosti i zahraničním trendům dokumentují spíše pokles 

tělesné výkonnosti u vybraných respondentů (Rychtecký et al., 2006). Kopecký, 

Kusńierz, Kikalová a Charamza (2013) srovnávali úroveň motorické výkonnosti a 

somatického stavu u chlapců 7-15 let mezi městy Olomouc (695 chlapců) a Opole (313 

chlapců, Polsko). Využit byl UNIFITTEST (6-60). Výsledkem bylo, že 39 % chlapců z 

Olomouce a 42 % z Opole mělo výsledky horší než průměr nebo dokonce podprůměrné. 

V evropských státech je k diagnostice tělesné zdatnosti využívána testová baterie 

Eurofittest (Tomkinsona, Oldsb & Bormsc, 2007). Příkladem mohou být Jurak, 

Radisavljević, Milanović, Strel a Kovač, (2012), kteří měřili a srovnávali tělesnou 

zdatnost dvanáctiletých dívek v hlavních městech Srbska a Slovinska (138 dívek z 10 

různých základních škol). Volbekine a Griciute (2007) měřili tělesnou zdatnost u 

školních dětí (12 let (697), 14 let (733), 16 let (579)) v Litvě pomocí testové baterie 

Eurofittest. Ve své studii srovnávali výsledky z roku 1992 a 2002. Výsledky z roku 

2002 byly ve většině testů významně horší než v roce 1992. López García, González, 

Suárez-Llorca, Cabrera a Ruiz (2011) pomocí Eurofittestu testovali děti ve věku 8 – 12 

let (106 – 49 chlapců a 57 dívek) ve Španělsku, Granadě. Jednalo se o longitudinální 

studii – 5 měsíců. Výsledky vypovídaly o tom, že fyzická aktivita u dětí je nedostatečná 

na podporu ideální úrovně zdravotně orientované zdatnosti.  

V USA je hojně využívána testová baterie Fitnessgram. Oproti dvěma předešlým 

bateriím je primárně zaměřena na zdravotně orientovanou zdatnost. Jak uvádí Suchomel 

(2006a) Fitnessgram je adekvátní pro testování tělesně nezdatných dětí oproti 

UNIFITTESTU (6-60) a Eurofittestu. Murray, Eldridge, Silvius, Squires a Silvius 

(2012) testovali ve státě Texas soubor 1484 dětí (729 dívek, 755 chlapců, průměrný věk 

11,85). U této studie proběhlo vstupní měření v roce 2009, následně byl zařazen 

intervenční program na zlepšení zdravotně orientované zdatnosti a výsledné měření 
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proběhlo v roce 2010. Výsledkem bylo, že na počátku dosáhlo HFZ
1
 3 % chlapců a 4,5 

% dívek a po intervenci 22 % chlapců a 20 % dívek. 

2.2 Typy nástrojů k diagnostice měření tělesné zdatnosti 

Testování můžeme obecně rozdělit na terénní či laboratorní (Měkota, 

Pospíšková, Vlach & Blahuš, 1983; Měkota, Kovář & Štepnička, 1988; Krištofič, 

2007). V našem případě se zaměříme na oblast terénní. K typům nástrojů měření tělesné 

zdatnosti jsou užívány motorické testy nebo testové baterie. Nejčastějším typem testů 

tělesné zdatnosti jsou testové baterie či testové profily, které se skládají ze 4 – 10 

položek (testů či subtestů), (Měkota & Cuberek, 2007). Diagnostikují zpravidla tyto 

složky, které najdeme např. u Brown et al. (2010) nebo u Ettinger et al. (2007). Jedná se 

o svalovou zdatnost, aerobní zdatnost, flexibilitu a tělesné složení.       

V rámci testování tělesné zdatnosti ve školních podmínkách je možno využít tří 

standardizovaných testových baterií. Jedná se o Fitnessgram, Eurofittest, UNIFITTEST 

(6-60). Dále se v českém prostředí používá Indares a Ovov (Rubín, Suchomel & Kupr, 

2014). 

2.2.1 Fitnessgram 

Koncept Fitnessgram má svůj počátek v roce 1977, kdy Charles L. Sterling 

(Director of Health and physical Education of The Richardson, Texas) využil zájmu 

rodičů a školy o jeho myšlenku vytvořit, jako v ostatních vzdělávacích oblastech, 

„vysvědčení tělesné zdatnosti“. V roce 1981 se Sterling přidal k personálu Cooper 

Institutefor Aerobic Research. To mu umožnilo využít počítače v institutu ke 

zpracování výsledků. Tím se vytvořila příležitost stanovit širší koncept, který dostal 

jméno Fitnessgram. Program byl realizován v několika etapách ve školách po 

Spojených státech amerických a bylo využito baterie testů – AAHPERD (YFT, 

HRPFT)
2
, (Plowman et al., 2006). Od roku 2006 se do praxe dostává verze s názvem 

Fitnessgram/Activitygram, která poskytuje informace o počtu minut věnovaných 

pohybových aktivitám (typ, rozložení během dne apod.), (Plowman et al., 2006; Dobrý, 

2006). Fitnesggram nahradil v minulosti používané testové baterie zaměřené na 

zdravotně orientovanou zdatnost: YMCA Youth fitness Test (Welk et al., 2002), 

                                                 
1
 Healthy Fitness zone (Fitnessgram) 

2
 American Association for Health, Physical Education, Recreation and Dance – uvedlo svou první 

testovou baterii testů zdravotně orientované zdatnosti (tloušťka kožních řas, testy svalové zdatnosti, 

pohyblivost, aerobní zdatnost) 
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Physica Best (AAHPERD, 1998) a Fit Youth Today Program (American Health and 

Fitness Foundation, 1986), (Suchomel, 2006).  

Eurofittest ani UNIFITTEST (6-60) nesplňují všechny požadavky na testování a 

hodnocení motorických výkonů tělesně nezdatných dětí (Suchomel, 2006). Suchomel 

(2006) vidí ve Fitnessgramu určité východisko, jak adekvátně testovat naše tělesně 

nezdatné děti školního věku. Suchomel realizoval tříletý (2003-2006) 

semilongitudinální výzkum úrovně zdravotně orientované zdatnosti dětí školního věku z 

libereckého regionu prostřednictvím testové baterie Fitnessgram. Zkušenosti s touto 

baterií byly v této studii vesměs pozitivní. Testová baterie je materiálně a časově 

nenáročná a pro děti motivující (Suchomel, 2006).  

Fitnessgram je testová baterie, která zjišťuje u žáků komplexně zdravotně 

orientovanou zdatnost ve třech oblastech. Výsledky jsou pak srovnatelné se standardy, 

které vyjadřují úroveň zdatnosti potřebné k udržení zdraví. Jedním z nedostatků je, že 

zde není brán v úvahu biologický věk jedinců. Pozitivem Fitnessgramu je, že umožňuje 

učitelům hodnotit žáky a do určité míry sdělovat rodičům hodnocení a případně 

upozorňovat na problémy spjaté s výsledky (Vrbas, 2010). Jak už jsme zmínili, testová 

baterie Fitnessgram je rozdělena do tří položek podle zdravotně orientované zdatnosti: 

Aerobní kapacita, tělesné složení, svalová síla, vytrvalost a flexibilita (Suchomel, 2006). 

Aerobní zdatnost 

Testování této komponenty je určeno pro žáky od 10 let. Pro mladší žáky nejsou 

určeny standardy (Suchomel, 2006). 

Jednotlivé testy: 

 Běh na 1 míli – Cíl: Uběhnout vzdálenost 1 míle (1600m) za co nejkratší čas.  

 Chůze na 1 míli – Cíl: Ujít jednu míli (1600m) za co nejkratší čas. 

 Vytrvalostní člunkový běh PACER – Cíl: Vydržet co nejdéle běhat na 

vzdálenost 20 m. Rychlost běhu je určována zvukovými signály (intervaly se 

každou minutou zkracují)*. 

Tělesné složení 

 Měření kožních řas – měření tloušťky dvou kožních řas kaliperem (paže, lýtko)* 

 Body Mass index – BMI = tělesná váha (kg) / tělesná výška² (m). 



25 

 

 Bioelektrická impedance 

(Suchomel, 2006) 

Svalová síla, vytrvalost a flexibilita 

V testové baterii Fitnessgram jsou testy svalové síly, vytrvalosti a flexibility 

zahrnuty do jedné skupiny.  

Jednotlivé testy: 

Testování svalové síly a vytrvalosti břišních svalů: 

 Hrudní předklony v lehu pokrčmo* 

Testování svalové síly a pohyblivosti extenzorů trupu: 

 Záklon v lehu na břiše* 

Testování svalové síly a vytrvalosti svalů horní části trupu (volba jednoho testu): 

 90° kliky* 

 Shyby (stejné jako UNIFITTEST (6-60))  

 Výdrž ve shybu- test se provádí držením nadhmatem 

 Shyby ve svisu ležmo 

Testování flexibility (volí se jeden test):  

 Předklon v sedu pokrčmo přednožném pravou nebo levou  

 Dotyk prstů za zády 

Vysvětlivky: * povinné nebo preferované testy  

(Suchomel, 2006; Cooper Institute, 2015) 

Suchomel (2006) je jeden z nejvýznamnějších českých autorů, který se snaží 

uvést testovou baterii Fitnessgram do běžné praxe a standardizovat ji. U vytrvalostního 

člunkového běhu v rámci jeho šetření u chlapců ve věku 12-13 let zjistil koeficient 

reliability 0,90 (Suchomel, 1998b). U hrudních předklonů u reprezentativních 

výběrových souborů 11-12letých chlapců zjistil koeficient reliability 0,88 a u stejně 

starých dívek koeficient reliability 0,86. U testu záklonu v lehu na břiše, který je 

zaměřený na sílu a pohyblivost extenzorů trupu, zjistil u reprezentativních výběrových 

souborů 11-12letých chlapců koeficient reliability 0,93 a u stejně starých dívek 
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koeficient reliability 0,91. U stejných souborů v testu 90° kliky zjistil u chlapců 

koeficient reliablity 0,85 a u dívek 0,88 (Suchomel, 2004a). Suchomel (2006) ve své 

publikaci popisuje i další testy, které prošly standardizací a jsou nebo nejsou vhodné pro 

tělesně nezdatné děti. 

2.2.2 Eurofittest 

Eurofittest („European Test of Physical Fitness“) je první ucelená metodická 

příručka pro testování tělesné zdatnosti u dětí a mládeže představená v roce 1988 

Committee for the development of sport of the Council of Europe (Tsigilis et al., 2002). 

Výbor ministrů zahraničí Rady Evropy rok před představením zdůrazňoval členským 

zemím věnovat zvláštní pozornost při realizaci tohoto programu dětem s nízkou úrovní 

tělesné zdatnosti (Suchomel, 2006). Eurofittest je nejrozšířenější testová baterie v 

Evropě. Byla vytvořena za účelem porovnání jednotlivých států Evropy (byla ověřena v 

15 zemích). V testové baterii jsou zahrnuty jak výkonově, tak zdravotně orientované 

položky s nízkými vzájemnými vztahy (Beunen, 2001). Eurofittest pro děti školního 

věku obsahuje 9 motorických testů a později vzniká i verze pro dospělé, která obsahuje 

4 testové položky (Kovář, Oja & Tuxworth, 1997). 

V současnosti jsou známy výsledky rozsáhlejších šetření z Belgie, Holandska, 

Maďarska, Turecka, Itálie, Polska, Severního Irska, Španělska, Litvy a Estonska. Jejich 

přehled uvádí Jürimäe a Volkbekiene (1998); Jürimäe a Jürimäe (2001). Konkrétně 

můžeme uvést tureckou studii, která zjišťovala rozdíl tělesné zdatnosti chlapců (n= 

3939, 9 - 11 let) z měst a z venkova (Tinazci & Emiroglu, 2009). Eurofittest používají i 

na Slovensku např. Moravec et al. (1994, 1995, 1996); Kampmiller a Sedláček (1994); 

Brtková et al., (1996); Turek (1999, 2000).  
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Položky pro děti školního věku  

Běžecká rychlostní schopnost 

 Člunkový běh 10 x 5 m 

Aerobní zdatnost 

 Vytrvalostní člunkový běh nebo vyšetření W170 na bicyklovém ergometru  

Test vytrvalostní statické síly 

 Výdrž ve shybu 

Test výbušné síly dolní části těla 

 Skok daleký z místa 

Svalová síla a vytrvalost břišních svalů 

 Leh-sed opakovaně po dobu 30s. 

Testování flexibility 

 Předklon s dosahováním v sedu 

Rychlost ruky 

 Talířový tapping 

Statická rovnováha 

 Test rovnováhy“plameňák“ 

Statická síla dominantní ruky 

 Ruční dynamometrie 

(Moravec, Kampmiller & Sedláček, 2002; Suchomel, 2006) 
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Položky pro dospělé  

 Chůze na 2 km  

 Leh-sed 

 Úklon trupu ve stoji  

 Výdrž ve stoji na jedné noze (zavřené oči)  

(Moravec et al., 2002) 

U Eurofittestu existuje i tzv. Eurofit Special Test, který je určen pro mentálně 

postižené jedince (Skowroński, Horvat, Nocera, Roswal & Croce, 2009). Skládá se z 

těchto testů: skok daleký z místa, „balanční chůze“, 25 m běh, předklon s dosahováním 

v sedu, leh-sed (30s), hod medicinbalem (2m), (Skowroński et al., 2009). 

2.2.3 UNIFITTEST (6-60)  

V Československé socialistické republice na počátku 70. let Měkota, Šorm a 

Pávek vytvořili první moderní koncipované testové baterie. Ty byly použity ve dvou 

rozsáhlých celostátních výzkumech vysokoškolské (studující vysokých škol, nově 

přijatí studenti I. ročníku, 1965) a školní mládeže (ve věku 7 – 19 let reprezentativní 

výběr Československa, 1966), (Měkota & Šorm, 1972; Pávek, 1977; Měkota & 

Novosad, 2005). V letech 1972 - 1975 proběhlo testování motorické výkonnosti 

členstva tělovýchovných organizací ČSTV pod vedením Čelikovského (6 - 60 let ČR: 

Výběr zahrnul 17 sportů). V rámci těchto měření byla použita sedmipoložková testová 

baterie. V 80. letech proběhly celostátní výzkumy motorické výkonnosti a byly při nich 

použity modifikované testové baterie. V roce 1982 pod vedením Kováře proběhlo 

opětovné testování členstva ČSTV. V roce 1986 Havlíček testoval sportovně 

talentovanou mládež ve věku (12 – 18 let), výběr zahrnul 8 sportů. V roce 1986 provedli 

testování Kolář, Měkota a Šorm u studentů vysokých škol (nově přijatí studenti 1. 

ročníku). Moravec a Kasa to doplnili o testování školní mládeže ve věku 7-18 let 

(reprezentativní výběr Československa) v roce 1987 (Měkota & Novosad, 2005).  

Zmíněné rozsáhle výzkumy (podkladové údaje) umožnily vytvořit a sestavit 

souhrnné (celostátně platné) testové normy. V následných letech byly testy využívány 

ke zjišťování motorické a fyzické připravenosti studentů a studentek na českých 

sportovních fakultách. Na základních a středních školách toho bylo využito především k 

selekci talentované mládeže při výběru do sportovních škol. V průběhu zmiňovaných 
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dvaceti let Komise pro testování zobecňovala výsledky výzkumu zaměřeného na 

fyzickou připravenost a motorickou zdatnost. Zároveň používala analýzy zahraničních 

výzkumů (např. Eurofittest). Vše bylo završeno na zasedání v Malém Ratmírově roku 

1988, kde byly potvrzeny principy výsledků projektu s názvem UNIFITTEST. 

Kompletní (čtyř-položková) baterie UNIFITTEST byla aplikována v praxi na souboru 

2000 školáků v ověřovacím projektu prováděným Gajdou v letech 1992 – 1993 v 

Ostravě. Zjištěné výsledky z tohoto empirického šetření měly ověřit funkční charakter 

UNIFITTESTU, stanovit přiměřenost norem, dosáhnout větší přesnosti v některých 

metrických vlastnostech a získat materiály pro interpretaci celkového a diferenciačního 

skóre baterie (Měkota & Kovář, 1995, 1996).   

Testové baterie a její položky byly ověřeny řadou studií Gajdy (1993, 1994a, 

1994b, 1995a, 1995b), Gajdy a Měkoty (1995, 2000), Suchomela (1998b) a dalších. Na 

základě uvedených prací Gajdy z let 1993-1995 byly upraveny původní populační 

normy z roku 1993 v testech vytrvalostní člunkový běh a člunkový běh na 4x10m a byl 

publikován manuál v anglické verzi (Měkota & Kovář, 1995) a v české verzi (Měkota & 

Kovář, 1996). Poslední změny UNIFITESTU (6-60) představuje softwarová verze, 

která zpracovává výsledné hodnoty a doplňuje testovou baterii o hodnocení výsledků 

vzhledem k růstovému věku (Chytráčková et al., 2002). Kohoutek, Hendl, Véle a Hirtz 

(2005) ji doplňují o možnosti určení individuálních testových profilů koordinačních 

schopností pod názvem „UNIFITTEST-TKS“ včetně softwarového zpracování.   

Testová baterie byla použita v několika regionálních studiích, např. v 

severočeském regionu (Suchomel, 1998a; Havel, 1999; Šíma et al., 2000; Bláha et al., 

2000). Havel (1999) na základě testování 2820 dětí ve věku 11-15 let ze 4 pánevních 

okresů severočeského regionu konstatoval, že základní motorická výkonnost těchto dětí 

byla srovnatelná s ostatními dětmi v České republice až na test vytrvalostní člunkový 

běh, kde byly naměřené hodnoty podprůměrné vzhledem k normě (Měkota & Kovář, 

1996). Suchomel (2004) použil UNIFITTEST (6-60) v rámci somatické charakteristiky 

dětí školního věku s rozdílnou úrovní motorické výkonnosti. Výzkumný soubor 

obsahoval 1029 jedinců (253 chlapců a 267 dívek ve věku 8-9 let, 247 chlapců a 262 

dívek ve věku 12-13 let). Na základě stanovených somatotypů byl u souborů s vysokou 

a nízkou úrovní motorické výkonnosti zaznamenán pozitivní vztah ektomorfie a naopak 

negativní vztah endomorfie k úrovni motorické výkonnosti chlapců a dívek 

pubescentního věku, u endomorfie i prebuscentního věku. Soubory s vysokou úrovní 
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motorické výkonnosti vykazovaly značnou podobnost z hlediska somatotypu 

(mezomorfní ektomorf a ektomorfní mezoform, nízká endomorfie), naopak soubory 

jedinců s nízkou úrovní motorické výkonnosti vykazovaly značnou variabilitu. Telama 

(2002) použil podobnou testovou baterii UNIFITTESTU (6-60) v rámci mezinárodního 

srovnávací studie motorické výkonnosti 12 a 15letých dětí ze šesti zemí (Belgie, Česká 

republika, Estonska, Finska, Německa a Maďarska). Studie srovnávala děti ze tří 

bývalých socialistických států a tří západoevropských států v následujících testech: 

vytrvalostní člunkový běh, skok daleký z místa, leh-sed opakovaně s progresivně 

stoupajícím tempem cvičení (na základě audio nahrávky), předklon v sedu a pěti-skok z 

místa. Čeští chlapci a dívky byli zastoupeni pražskými soubory ve věku 12 let (111 

chlapců, 95 dívek), 15 let (113 chlapců, a 120 dívek). Motorická výkonnost těchto 

souborů vykazovala při porovnání s ostatními zeměmi velké rozdíly. Naši 12-ti letí 

chlapci a 15-ti leté dívky dosahovali ve svých kategoriích nejlepší výsledky v 

motorických testech, 12-ti leté dívky patřily k průměru a 15-ti letí chlapci dosáhli ve 

většině testů nejhorších výsledků. Nicméně je třeba podotknout, že výsledky byly 

ovlivněny velkou variabilitou souborů a nízký počtem testovaných osob s 

nereprezentativním způsobem výběru. Proto není možné z této studie vyvodit žádné 

zobecňující závěry (Telama, 2002). 

UNIFITTEST (6-60) je testová baterie publikovaná v roce 1995. Slouží k 

posouzení úrovně základní motorické výkonnosti dětí, mládeže a dospělých ve věku od 

6 do 60 let. Základ je tvořen čtyřpoložkovou heterogenní testovou baterií, kam spadá 

skok daleký z místa, leh-sed opakovaně, běh po dobu 12 minut nebo vícestupňový 

vytrvalostní člunkový běh (Legerův test) a volitelný test dle věku – člunkový běh, 

shyby chlapci, výdrž ve shybu - dívky. Testová baterie je doplněna o základní ukazatele 

tělesného složení – hmotnost, tělesná výška, množství podkožního tuku (Měkota & 

Kovář, 1995, 1996; Chytráčková et al., 2002). 

Jednotlivé testy  

 T1 Skok daleký z místa 

 T2 Leh sed- opakovaně 

 T3a Běh po dobu 12 min. (Cooperův test) 

 T3b Vytrvalostní člunkový běh (Legerův test) 

 T3c Chůze na vzdálenost 2 km  
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o u testu T3 se provádí pouze jedna alternativa 

Volitelný test podle věku: 

 T4-1 Člunkový běh 4x10 m (do 15 let)  

 T4-2 Shyby (chlapci) Výdrž ve shybu (děvčata) - (od 15 let)  

 T4-3 Hluboký předklon v sedu 

Somatická měření 

 SM1 Tělesná výška 

 SM2 Tělesná hmotnost 

 SM3 Podkožní tuk (tři kožní řasy)  

o Kožní řasa nad trojhlavým svalem pažním (tricepsem, mm) 

o Kožní řasa na pravém boku nad hřebenem kosti kyčelní (nad spinou, 

mm) 

o Kožní řasa pod dolním úhlem lopatky (subscapulární, mm) 

(Měkota & Kovář, 1995, 1996; Chytráčková et al., 2002) 

Volitelné složky (dle věku) – doplňují společný základ tří testů o čtvrtou 

položku. Ta charakterizuje typický projev motoriky daného věku. Rozvoj rychlostních a 

obratnostních schopností ve věku od 6 do 15 let (člunkový běh 4x10m). Dále rozvoj a 

potřebu silových schopností v období dospívání a dospělosti (opakované shyby - muži, 

výdrž ve shybu – ženy). V neposlední řadě požadavek na určitý rozsah kloubní 

pohyblivosti (hluboký předklon v sedu), (Chytráčková et al., 2002) 

Dělení do složek zdravotně orientované zdatnosti dle Kováře a Měkoty (1995): 

Výbušná síla dolní části těla 

 Skok daleký z místa 

Svalová síla a vytrvalost břišních svalů 

 Leh sed – opakovaně  

 Opakované shyby 

 Výdrž ve shybu 
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Aerobní zdatnost – test nabízí výběr ze tří alternativ 

 Běh po dobu 12 min 

 Vytrvalostní člunkový běh 

 Chůze na vzdálenost 2 km 

Běžecká rychlostní schopnost 

 Člunkový běh 4 x 10 m 

Flexibilita 

 Hluboký předklon v sedu 

2.3 Ontogeneze motoriky 

Individuální vývoj – ontogenezi charakterizuje Měkota et al. (1988) jako změny, 

které provázejí jedince od okamžiku početí až do doby úmrtí. Hájek (2001, s. 9) to 

specifikuje, že ontogenezi motoriky můžeme chápat jako „individuální vývoj souhrnu 

pohybových aktivit organismu v průběhu života jedince“. Jedná se o druhově specifický 

proces, který je výsledkem dlouhodobého historického vývoje člověka jako druhu – 

fylogeneze. Ontogeneze se řídí obecně platnými vývojovými principy a zákonitostmi, 

které jsou charakteristické řadou kvantitativních a kvalitativních změn. Tyto změny 

probíhají v čase a představují tzv. ontogenetickou variabilitu a týkají se celého 

organismu. Jedná se o změny, které provázejí jednotlivé období vývoje jedince. 

Nejčastěji jimi jsou růst, vývoj a rozvoj. Opakují se a přenášejí z generace na generaci, 

jsou společné všem jedincům a některé z nich jsou pak vlastní všem živým bytostem 

(Měkota et al., 1988). V rámci naší práce se budeme zabývat populací ve věkovém 

rozpětí 9 – 14 let. Do tohoto věkového rozmezí spadá, z hlediska ontogeneze motoriky, 

období mladšího školního věku a staršího školního věku. 

2.3.1 Mladší školní věk  

Mladší školní věk je vymezen 6. až 10. rokem staří dítěte (Pavliš, 2005; Perič, 

2012). Setkáme se však i s vymezením 6 - 11 let např. u Suchomela (2004); Dovalila 

(2009). U Langmaiera a Krejčířové (2006) je vymezení soustředěno na období, kdy dítě 

začíná školní docházku a chodí na první stupeň ZŠ. Autoři uvádí rozpětí od 6 či 7 let do 

11 nebo 12 let. Bompa (2000) vymezuje mladší školní věk zvláště u chlapců a dívek. U 

chlapců od 6 do 12 let, u dívek od 6 do 11 let. 
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Bompa (2000) charakterizuje toto období jako pomalý a vyvážený rozvoj, kdy 

funkce některých orgánů se stávají účinnějšími a efektivnějšími. Perič (2012) uvádí, že 

období mladšího školního věku je obecně charakterizováno rovnoměrným růstem výšky 

i váhy. Zakřivení páteře se ustaluje, avšak osifikace kostí není zdaleka dokončena. 

Kloubní spojení jsou velmi měkká a pružná. Dochází ke změnám tvaru těla, mezi 

končetinami a trupem jsou příznivější pákové poměry končetin, které vytvářejí 

předpoklad pro vývoj různých pohybových forem. Vyvíjí se i nervová soustava, vitální 

kapacita plic se postupně zvyšuje. Zpočátku mladšího školního věku není dítě schopno 

analyzovat jevy, teprve kolem devátého roku nastává změna, kdy dítě začíná být 

schopno chápat i složitější jevy a situace. Charakteristickým znakem tohoto období je 

rychlé unavení organismu, ale také brzké zotavení. Dítě potřebuje značnou dobu 

spánku, která by neměla klesat pod deset hodin. Děti v tomto věku jsou často těkavé, 

pozornost udrží jen velmi krátkou dobu. Motorický vývoj postupuje velmi rychle. 

Zpočátku je charakteristický značně nepřesnými pohyby, které se projevují malou 

jemností drobných pohybů (Suchomel, 2004; Perič, 2012). Je to dáno tím, že v 

předškolním věku dochází pouze k vývoji velkých svalů. V mladším školním věku se 

pak postupně vyvíjí svaly menší, které umožňují rozvoj jemné motoriky (Hnízdilová, 

2006). Mladší školní věk lze rozdělit do dvou období. První je od 6 do 7 let. Je to 

období pohybového neklidu, které je charakteristické nestálostí a živostí. Dítě má 

potřebu stále něco dělat a je neustále v pohybu. Druhé období je vymezeno 8 až 11 

rokem. Toto období se nazývá „zlatý věk motoriky“, neboť v tomto věku se děti 

nejsnadněji učí pohybové dovednosti. Při poznávání a myšlení se dítě zaměřuje spíše na 

jednotlivosti, souvislosti mu unikají. Podle psychologů se jedná o tzv. realistické 

nazírání, které se opírá o konkrétní předměty a jevy. Abstraktní operace se objevují až 

ke konci tohoto období (Dovalil, 2009). 

Jak píše Suchomel (2004) i Perič (2012), přechod mezi mladším školním věkem 

a starším školním věkem není ostrý, naopak je pozvolný. To potvrzují i Šimíčková a 

Čížková (2008), které uvádějí, že rozdíly ve vývoji jsou velice individuální a závislé na 

pohlaví jedince. V současnosti je třeba při vymezení vývoje jedince brát v potaz rozdíl 

kalendářního věku a biologického věku, zvláště u dívek. Kalendářní věk je zpravidla 

určen jako tzv. dekadický věk, který je desetinným vyjádřením rozdílového skóre mezi 

datem testování a datem narození (Suchomel, 2006). Corbin a Pangrazi (2002) uvádějí, 

že již tříměsíční věkový rozdíl má vliv na dosažení lepšího pohybového výkonu bez 
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ohledu na úroveň pohybové aktivity. Biologický věk proto není dán datem narození, ale 

konkrétním stupněm biologického vývoje organizmu, který je u každého jednotlivce 

individuální. K vyrovnání této různorodosti dochází mezi jedinci až v pozdějším věku 

(Suchomel, 2004; Perič, 2012). 

Značnou intersexuální a interindividuální variabilitu v biologickém zrání a růstu, 

která se často projevuje výraznými rozdíly mezi biologickým a kalendářním věkem. Ty 

je nutné brát v úvahu při interpretaci výsledků motorických a zátěžových testů či při 

jiných diagnostických parametrech (Suchomel, 2004). Suchomel (2004) dále uvádí 

studii, která potvrzuje, že motorická výkonnost 14letých chlapců (n= 281) závisí na 

biologickém věku více než u stejně starých děvčat (n= 287). Kromě testu běh po dobu 

12 minut byli ve všech motorických testech (běh na 20 m letmo, běh na 30 a 50 m z 

vysokého startu, skok do dálky z místa, desetiskok, hod plným míčem, vrh koulí vzad) 

ve výhodě akcelerování jedinci, výrazněji u chlapců (Suchomel, 2004). Ortega et al. 

(2008) ve své studii zjišťovali úroveň tělesné zdatnosti u španělské mládeže ve věku 13 

– 18 let (N= 2859, 1357 muži, 1502 ženy). Použili k tomu některé testy (sed-leh, hand-

grip test, skok daleký z místa člunkový běh 4x10m, vytrvalostní člunkový běh), které 

jsou součástí testové baterie Eurofittest. Při testování zohledňovali rozdíly mezi 

kalendářním a biologickým věkem jedinců. Výsledky prokázaly, že jedinci s vyšším 

biologickým věkem oproti kalendářnímu dosahovali lepších výsledků (Ortega et al. 

2008). Lloyd, Oliver, Faigenbaum, Myer a Croix (2014) poukazují na problém 

používání kalendářního (chronologického) věku při identifikaci talentů či při tvorbě 

norem pro cvičení jak ve sportu, tak při výchově školní mládeže a zdůrazňují, že jedinci 

se stejným kalendářním věkem mohou mít výrazně jiný biologický věk. Závěrem 

doporučují významně omezit používání kalendářního věku a uvádějí způsoby, jakými 

může být biologický věk určován (Lloyd et al., 2014). 

2.3.2 Starší školní věk 

Starší školní věk je uváděn jako období, kdy dítě přechází z dětství do 

dospělosti. Je vymezen 11. až 15. rokem s ohledem na vývoj jedince, jak jsme již 

uváděli (Pavliš & Dovalil, 2002; Suchomel, 2004; Dovalil, 2009; Perič, 2012). Bompa 

(2000) se u tohoto vymezení liší a uvádí, že starší školní věk je vymezen 11-13 rokem 

pro dívky a 12 – 14 rokem pro chlapce. 
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Starší školní věk je charakteristický poměrně vysokým tempem biologicko - 

psychosociálních změn (Perič, 2012). Vágnerová (2012) charakterizuje starší školní věk 

jako období 2. stupně základní školy, to znamená takřka do 15 let. Z biologického 

pohledu je starší školní věk obdobím první fáze dospívání. Projevuje se především na 

psychické úrovni – pozorovatelné jsou například změny uvažování a prožívání, dále pak 

postupné osamostatňování a odpoutávání se od rodiny. Mění se zájmy a chování jedinců 

(Bompa, 2000). Pokud budeme brát zřetel na komplexní proměnu osobnosti, můžeme 

rozdělit toto období na dva charakterově nestejné úseky – prepubescence a pubescence. 

Prepubescence graduje okolo třináctého roku dítěte a je charakteristická bouřlivým 

průběhem. Po ní přichází klidnější období pubescence, doznívající okolo patnáctého 

roku (Bompa, 2000; Kučera, 2013). 

Tělesný vývoj prochází řadou viditelných změn. U tělesné výšky můžeme 

konstatovat rychlejší skeletální lineární růst, který se mění spolu s hmotnostní více, než 

v kterémkoli jiném věkovém období (Perič, 2008; Perič, 2012). To uvádějí i Bompa 

(2000) a Vignerová et al. (2006) tj. rychlý růst a vývoj výšky a hmotnosti. Celostátní 

antropologický výzkum prováděný v roce 2001 používá pojem růstový spurt, který 

vrcholí (vrchol růstové rychlosti) u chlapců na 12,9 letech a u dívek okolo 11 let. Za 

posledních 200 let se vrchol růstové rychlosti posunuje stále více do mladšího věku. 

Například u chlapců za posledních 200 let došlo k posunu z 16,2 na 12,9 let (Vignerová 

et al., 2006). 

Po 13. roce většinou růstové změny působí negativně na kvalitu pohybu. Růst 

neprobíhá rovnoměrně na celém organizmu, je intenzivnější do výšky než do šířky a 

končetiny rostou rychleji než trup. Pubertální dítě tak má projev „samá ruka, samá 

noha“. U pohybového ústrojí se může objevit tzv. „předbíhání“ před vývojem vnitřních 

orgánů. Rychlejší růst může přinést náchylnost ke vzniku některých poruch hybného 

ústrojí (špatné držení těla), proto je třeba v tomto období dbát na správné držení těla. 

Nejohroženější skupinou jsou především dětí okolo 13 roku. V některých případech 

může mít i negativní vliv na kvalitu pohybového projevu. K dozrávání vestibulárního 

aparátu s ostatními analyzátory dochází zhruba v 11 letech. U centrální nervové 

soustavy nastává mezi procesy vzruchu a útlumu „dobrá rovnováha“ a tím dochází k 

rychlému upevňovaní podmíněných reflexů (Perič, 2008; Perič, 2012). 
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Významnou roli hraje hormonální činnost, která je aktivátorem primárních a 

sekundárních znaků. Proto na konci tohoto období jsou znát již výraznější sexuální 

rozdíly mezi chlapci a dívkami (Perič, 2012; Vágnerová, 2012). V těle nastává příprava 

na budoucí reprodukci (např. u dívek první menarche). Hormonální činnost má vliv na 

emotivní vztah k sobě samému, k opačnému pohlaví a k druhým osobám. Projevy 

emocí jsou nepřiměřené. Projevují se vysokou intenzitou, proměnlivostí (náladovost), 

nevyrovnaností. Po stránce rozumové se produkuje schopnost deduktivního a 

induktivního myšlení. Každý jedinec je z tohoto ohledu interindividuálně variabilní. Z 

hlediska ontogeneze však na přelomu puberty a adolescence dohází k vyrovnání 

elementárních rozdílů (Vágnerová, 2012). 

V současnosti se diskutuje o tom, že dochází k posunu menarché u dívek a 

vymezení dle věku u ontogeneze motoriky už není úplně jednoznačné. Celostátní 

antropologický výzkum prováděný v roce 2001 to spojuje do souvislosti s posunem 

období rychlého růstu do mladšího věku a střední věk nástupu menarché řadí na 13 let 

(Vignerová et al., 2006). Kröner-Herwig a Vath (2009) ve své longitudinální studii, 

která zkoumala u 8800 rodin s dětmi ve věku 7-14 let nástup menarché a bolesti hlavy 

uvádějí, že k prvnímu nástupu dochází už kolem 11 roku. Specifičtěji to uvádí americká 

studie od Deligeoroglou et al. (2010), kde střední hodnota prvního menarché je ve věku 

12.43. Dle jejich studie 90 % dívek dosáhne menarché mezi 13,75 až 15. rokem a pouze 

10 % má menstruaci před 11.11 rokem. Hyánek et al. (2013) uvádějí ve studii, která 

zkoumá vliv menarché na hladinu cholesterolu, že k prvnímu menarché v naší populaci 

může docházet již kolem 10. roku. 

2.4 Volnočasové aktivity 

2.4.1 Volný čas 

V řádu daném hodinami jsou časové úseky určené práci, povinnostem a v našem 

případě školní docházce i chvíle, ve kterých se takřka nic neodehrává nebo ve kterých 

člověk může se svým časem svobodně nakládat. Ta část doby, kterou má člověk pro 

sebe a s níž může volně disponovat dle svého uvážení, je volným časem. Volný čas jako 

pojem je spojen hlavně se západní kulturou, která reprezentuje evropský a 

severoamerický způsob života a můžeme ho považovat za významný pojem 

(Slepičková, 2000). „Volný čas je činnost, do níž člověk vstupuje s očekáváními, účastní 

se jí na základě svého svobodného rozhodnutí, a která mu přináší příjemné zážitky a 
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uspokojení.” (Hofbauer, 2004, s. 13). Existuje několik obdobných definic volné času. 

Obecně můžeme říct, že pod pojem volný čas běžně spadá relaxace, odpočinek, zábava, 

zájmové vzdělávání a činnost, dobrovolná společensky prospěšná činnost, v neposlední 

řadě i časové ztráty s těmito činnostmi spojené. U dětí a mládeže do volného času 

nespadá vyučování a činnosti s ním související (Pávková, 2008; Prskalo, 2015). 

2.4.2 Volnočasové aktivity 

Pávková (2002) vymezuje volnočasové aktivity jako složky volného času, které 

jedince dostatečně uspokojí jak po fyzické, tak duševní stránce. Vedou k aktivnímu 

odpočinku a zdravějším či hodnotnějším způsobům trávení volného času a jedinec si je 

volí sám dle svého vlastního uvážení. Aktivity můžeme obecně rozdělit do 5 základních 

skupin: 

1. Přírodovědné 

2. Pracovně-technické 

3. Společenskovědní 

4. Tělovýchovné, sportovní a turistické 

5. Esteticko-výchovné 

(Pávková, 2002) 

Mezi konkrétní volnočasové aktivity u dětí patří především: poslech hudby, 

fotbal, jízda na kole, volejbal, hokej, hraní PC her, surfování po internetu, čtení, 

studování a další různé aktivity (Pávková, 2002). Obecně to shrnuje charakteristika 

volnočasových aktivit MVČR (2015). Pod pojem volnočasová aktivita spadá nejrůznější 

zájmové a vzdělávací kroužky, komunitní a nízkoprahová centra, kluby, sportovní 

aktivity a soutěže, nejrůznější aktivity ve „Tvořivých dílnách“, kulturní podniky 

(MVČR, 2015). Volnočasové aktivity proto poskytují odlišnou úroveň interpersonálních 

vztahů než v rodině, obohacují podněty pro sebepoznání a vzájemné poznání členů 

společnosti, pro získávání nových sociálních dovedností a pro sociální učení nebo 

resocializaci (Pávková, 2002). 

Čech (2002) prováděl výzkum volnočasových aktivit u dětí mladšího školního 

věku ve městě Brně. Výzkum byl prováděn u žáků základních škol ve 3., 4. a 5. třídách. 

Výběrový soubor byl tvořen 863 žáky z 10 škol (průměrný věk respondentů 9,6). Z 

výzkumu vyplynulo, že nejoblíbenější volnočasovou aktivitou chlapců je sport, dále 
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práce na osobním počítači a videohry. Na třetím místě je pobyt venku s kamarády. U 

dívek byl nejoblíbenější pobyt venku, následuje hra a umělecké činnosti (tanec, hra na 

hudební nástroj, působení ve sboru, výtvarné činnosti apod.). Nejoblíbenější činností 

nekorespondující s činnostmi nejvyhledávanějšími – nejčastější je sledování videa a 

televize (Čech, 2002). Na důležitost skladby volnočasových aktivit upozorňuje studie 

Kremer et al. (2014), kteří zkoumali vztah skladby volnočasových aktivit a depresivních 

stavů. Výzkumný soubor se skládal z 8256 jedinců ve věku 10 – 16 let. Autoři zjistili, 

že jedinci s vyšší pohybovou aktivitou ve volném čase mají nižší sklony k depresívním 

stavům, než jedinci, který tráví svůj volný čas sedavým způsobem (sledování TV), 

(Kremer et al., 2014). Martone et al. (2014) ve své studii použili krátký dotazník, který 

zjišťoval u výzkumného souboru (49 chlapců, 64 dívek, věk: 11 – 13 let) počet hodin v 

týdnu strávených pohybovou aktivitou, sportem či sledováním televize, používáním 

počítače (sedavý čas). U chlapců i u dívek byl počet hodin sedavého času vyšší než 

počet hodin strávených pohybovou aktivitou a sportem. U chlapců byl počet hodin 

strávených pohybovou aktivitou a sportem 4,3±1,8 a sedavý čas byl 8,3±4,1 (hodiny za 

týden). U dívek byl se počet hodin strávených pohybovou aktivitou a sportem 3,3±2,0 a 

sedavý čas byl 7,8±3,9 (hodiny za týden), (Martone et al., 2014). 

2.4.3 Pohybové aktivity  

Pohybové aktivity jsou jedním ze základních konceptů kinantropologie. 

Představují chování a jednání člověka, která má komplexní charakter určený 

společnými vazbami psychické, biologické, psychomotorické a sociální stránky 

člověka. Pohybová aktivita se vyznačuje pro člověka typickými znaky jako je 

cílevědomost, sociální determinovanost a propojenost procesu komunikace mezi lidmi 

(Kompán, 2003; Psotta, 2003; Malina et al., 2004; Suchomel, 2006). Často je 

charakterizována frekvencí, intenzitou, dobou trvání a druhem pohybové činnosti 

(Badrić, Sporiš, Fiorentini, Trkulja-Petković & Krakan, 2013). Při dosažení určité 

úrovně může mít charakter pohybového zatížení, které má za následek adaptační změny 

při rozvoji tělesné zdatnosti a psychomotorických dovedností (Kompán, 2003; Psotta, 

2003; Malina et al., 2004; Suchomel, 2006). 

Pohybová aktivita je často definována jako tělesný pohyb zprostředkovaný 

kosterním svalstvem a výsledkem je energetický výdej (NASPE, 2005; Dugdill, Crone 

& Murphy, 2009; Sigmundová, Sigmund & Šnoblová, 2010; Badrić et al., 2013). 
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Pohybová aktivita se podílí na průběhu celé ontogeneze, usměrňuje a spoluvytváří 

vývoj celého organismu. Pro tělesný a psychický vývoj člověka je nevyhnutelná, jelikož 

lidské orgány (pohybový aparát, nervové dráhy, smyslové orgány atd.) nemohou zůstat 

bez funkce a prostřednictvím pohybové aktivity se rozvíjejí. Důležitá je určitá úroveň 

pohybové aktivity, protože nedostatečná úroveň (hypokinéza) či nadbytek (hyperkinéza) 

může škodit zdraví. Specifickou částí pohybové aktivity je tělocvičná aktivita, která 

představuje souhrn konkrétně realizovaných tělesných cvičení. Ty můžeme 

charakterizovat jako pohybovou činnost zaměřenou na zdraví, pohybové a tělesné 

zdokonalení a výchovu člověka (Kasa, 2001; Gajda, 2004; Suchomel, 2006). 

Protipólem pohybové aktivity je pohybová inaktivita. Vzhledem k energetickému výdeji 

se jedná o stav organismu s minimálním tělesným pohybem a energetickými nároky 

přibližně na úrovni klidového metabolismu. Jedinci s nízkým podílem pohybové 

aktivity jsou označování jako „sedaví“. Pohybová inaktivita je závažný zdravotní 

problém, který úzce souvisí s obezitou a civilizačními chorobami (Bouchard et al., 

2007; Pařízková & Lisa, 2007; Sigmundová et al., 2010). 

Dugdill et al. (2009) berou pohybovou aktivitu jako komplex, který zahrnuje 

aktivity každodenního života, aktivity související s prací, aktivity spojené s přesunem či 

cestováním a volnočasové aktivity. Mužík, Dobrý a Suss (2008) dělí pohybové aktivity 

na: pohybové aktivity strukturované a nestrukturované. Pohybové aktivity 

nestrukturované (unstructured physical activities, u nás nazývané habituální) se 

primárně týkají plnění úkolů denního režimu (práce doma, na zahradě apod.) a 

nevyžadují zvláštní prostor, zařízení nebo oblečení. Pohybové aktivity strukturované 

(structured physical activities, exercise) jsou primárně zaměřeny ke zlepšení nebo 

udržení jedné nebo více složek tělesné zdatnosti či výkonu v konkrétní sportovní 

pohybové aktivitě. Tyto aktivity jsou organizované, plánované, časově a prostorově 

vymezené a popsatelné jednotkami času, vzdálenosti, intenzity, frekvence, mají obvyklé 

svá pravidla a jejich provádění vyžaduje adekvátní prostor nebo zařízení, náčiní a 

oblečení. Zpravidla si na tyto aktivity lidé vyhrazují určitou denní dobu (Mužík et al., 

2008). 

Pravidelná a dostatečná energetická pohybová aktivita má význam pro celkový 

zdravotní stav člověka, života, zvýšení tělesné zdatnosti i výraznou redukci rizik 

nemocnosti a úmrtnosti spojených s civilizačními chorobami (Strong et al., 2005; Dobrý 

2006a; Suchomel, 2006). Pohybová aktivita úzce souvisí s tělesnou zdatností a zdravím. 
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Jedinec musí disponovat dostatečnou úrovní zdraví a tělesné zdatnosti, aby byl schopen 

pohybovou aktivitu v dostatečné míře vykonávat (Malina, 2001; Welk & Blair, 2002). 

Vhodný pohybový režim (pohybové aktivity) je nutný pro zdravý a harmonický vývoj 

rostoucího organismu, zvláště pak pro děti školního věku (Suchomel, 2006). Malina 

(2001), Telama (2002) a Welk a Blair (2002) na základě syntézy poznatků 

realizovaných výzkumů konstatovali, že účast ve sportovních činnostech v dětství 

pozitivně ovlivňuje pohybovou aktivitu v dospělosti a také, že pohybová aktivita v 

dětství má v průměru nízké až středně silné vztahy k pohybové aktivitě v dospělosti. 

Dle doporučení amerického ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb, děti a 

dospívajících ve věku 6-17 let potřebují 60 minut fyzické aktivity denně střední až 

vysoké intenzity včetně aerobních a posilovacích cvičení pro správný růst (Cavill, 

Biddle & Sallis, 2001; Klasson-Heggebo & Anderssen, 2003; Strong et al., 2005; Oja, 

Bull, Fogelholm & Martin, 2010). Nicméně např. v Kanadě je doporučováno 90 minut 

pohybové aktivity denně pro děti a dospívající (Janssen, 2007). 

2.4.4 Volnočasové pohybové aktivity  

V současnosti se zdá být nereálné, aby se zvýšila úroveň pohybové aktivity ve 

školním prostředí, s výjimkou přestávek. Proto má rozhodující význam pohybová 

aktivita realizovaná ve volném čase (Suchomel, 2006). Volnočasové pohybové aktivity 

definují Bouchard et al. (2012) jako činnost prováděnou v době, kterou si jedinec sám 

zvolí dle svého vlastního uvážení. Tato činnost zvyšuje celkový denní energetický 

výdej. Aktivita je vybrána na základě osobních potřeb a zájmů a směřuje k určitým 

cílům, které jsou pro každého jedince individuální. Patří mezi ně zlepšení kondice, 

estetické hledisko, asketické cíle (fyzická výzva, soutěž), vzrušení z rychlého pohybu a 

fyzického nebezpečí, sociální kontakt, zábava, psychické vzrušení, relaxace (Bouchard 

et al., 2012). K tomu dodávají Paudel et al. (2014), že volnočasová pohybová aktivita je 

zásadní pro zdraví a fyzicky aktivní život a je nejdůležitější součástí celkové pohybové 

aktivity. Casado-Peréz et al. (2015) volnočasovou pohybovou aktivitu spojují primárně 

se sportovní či pohybovou aktivitou (cvičením), nezahrnují do ní pracovní činnost, 

dopravu ani práci v domácnosti. Volnočasových pohybových aktivit pro mládež, která 

svůj volný čas netráví organizovaně (v klubech, organizacích), v posledních letech 

přibývá. Ve městech a obcích vznikají nové sportovní haly, fitcentra, plavecké bazény, 

lanová centra a další vhodná místa pro provozování tradičních i netradičních 

sportovních a pohybových aktivit (Sekot, 2003). Prskalo (2015) však dodává, že volný 
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čas dětí a dospívajících se stále více skládá s činností, které nevyžadují téměř žádné 

fyzické úsilí. Jen procento mladých lidí tráví svůj volný čas jakoukoli pohybovou 

aktivitu, což je do určité míry i odrazem stavu celé populace. 

2.4.5 Nástroje hodnotící využití volného času 

K zjišťování úrovně a struktury volnočasových aktivit jsou nejčastěji využívány 

dotazníky nebo rozhovory (Badrić et al., 2013). Tyto nástroje, které byly využity v 

mnoha předcházejících studiích (např. Čech, 2002; Kremer et al., 2014; Martone et al. 

2014), poskytují informace o skladbě volnočasových aktivit, trávení volného času i o 

objemu pohybových aktivit (Ainsworth, Montoye & Leon 1994; Barbosa et al., 2007; 

Janz, Letuchy, Wenthe & Levy, 2008). V Evropě jsou např. využívány COMPASS, 

HETUS (Harmonized European Time Use Studies), IPAQ (International Physical 

Activity Questionare), ISSP 2007 „Leisure Time and Sports“ (Downward, Dawson & 

Dejonghe, 2009; Šafr & Patočková, 2010). Výhody dotazníků COMPASS, IPAQ, ISSP 

2007 „Leisure Time and Sports“ spočívají především v časové a finanční nenáročnosti, 

snadné správě a relativně nízké zátěži pro testované subjekty. Nevýhodou bývá, že 

podléhají subjektivním faktorům hodnotitele (Trost, 2007; Badrić et al., 2013). 

HETUS je rozsáhlá studie v rámci EUROSTATU, která se zabývá náplni dne – 

24 hodinový záznam činností jedinců pomocí ACL (Activity Coding List), (United 

Nations Economic Commission for Europe, 2013). Ve výzkumu jsou zahrnuty veškeré 

denní aktivity (práce, rodinná péče, „koníčky“, sport a pohybové aktivity, společenský 

život apod.), (European Commision, 2008). ISSP 2007 „Leisure Time and Sports“ 

sleduje preference a způsoby trávení volného času. Zaměření tohoto dotazníku je na 

činnosti prováděné ve volném čase (volnočasové aktivity) a sport. Okrajově se pak 

dotazník zabývá rozsahem dovolené a participací v dobrovolných volnočasových 

sdruženích (Šafr & Patočková, 2010). COMPASS II je anonymně registrovaný 

sociologický dotazník, který u respondentů zjišťuje jejich volnočasové aktivity (aktivity 

ve volném čase, pohybové aktivity a sport), (Rychtecký et al., 2006). IPAQ je dotazník, 

který existuje ve dvou formách (krátký – 9 položkový a dlouhý – 31 položkový). Obě 

formy jsou sestaveny tak, aby posoudily úroveň pohybové aktivity za posledních 7 dní a 

její intenzitu (Johnson-Kozlow, Sallis, Gilpin, Rock & Pierce, 2006; Lee, Macfarlane, 

Lam & Stewart, 2011; Sigmund et al., 2009). 



42 

 

Diagnostické nástroje hodnotící využití volného času bychom mohli rozdělit dle 

informací, které zjišťují. V rámci diagnostiky volného času se jedná o nástroje, které 

zjišťují komplexně informace o časové náplni dne respondentů (24 hodinový záznam 

činností jedince) jako je např. evropská studie HETUS pomocí ACL (Activity Coding 

List), (European Commision, 2008; United Nations Economic Commission for Europe, 

2013). Další kategorií jsou nástroje, které se zabývají náplní a činnostmi prováděnými 

pouze ve volném čase. Příkladem může být např. dotazník ISSP 2007 „Leisure Time 

and Sports“, který sleduje volnočasové aktivity a sport (Šafr & Patočková, 2010). 

Podobné je to u dotazníku COMPASS II, který je také zaměřen na volnočasové aktivity, 

pohybové aktivity a sport (Rychtecký et al., 2006). Poslední kategorií jsou nástroje, 

které se zaměřují na jednu konkrétní oblast (volnočasové aktivity, pohybové aktivity, 

volnočasové pohybové aktivity nebo sport). Příkladem může být dotazník IPAQ, který u 

respondentů zjišťuje pouze úroveň a intenzitu pohybové aktivity (Johnson-Kozlow et 

al., 2006; Lee et al., 2011; Sigmund et al., 2009). 

V českém prostředí byl použit např. dotazník COMPASS II nebo ISSP 2007 

„Leisure Time and Sports“, který byl součástí mezinárodního výzkumu ISSP 2007 – 

Volný čas a sport (Šafr & Patočková, 2010). Šafr a Patočková (2010) ve své studii 

zjistili (1222 respondentů starších 18 let), že Češi ve volném čase především sledují 

televizi (72 % sleduje denně), poslouchají hudbu (44 %) a tráví hodně času před 

monitorem počítače (17 %). V mnohem menší míře nakupují (15 %), chodí na vycházky 

nebo sportují (12 %). V porovnání s evropským průměrem Češi více času tráví 

nakupováním, kutilstvím a ručními pracemi a nepatrně více čtou (Šafr & Patočková, 

2010). 

Mimo zmíněné nástroje, které byly použity v mezinárodních studiích, existují 

také dotazníky, které dané atributy volnočasového spektra zjišťovaly lokálně pouze v 

úzkém demografickém celku. Badrić et al. (2013) použili ve své studii dotazník s 

názvem „Questionnaire for the assessment of the level of physical activity and leisure-

time activities of pupils of the final four years of primary school“ pro posouzení úrovně 

pohybových aktivit a volnočasových aktivit žáků 5. - 8. tříd základních škol (413 dívek 

a 434 chlapců) ve věku 11 – 15 let. Dotazník byl rozdělen do dvou sekcí: Volnočasové 

pohybové aktivity (plavání, gymnastika, tenis, fotbal apod.) a volnočasové 

„nepohybové“ aktivity (TV, DVD, četba, hraní počítačových her apod.). U pohybových 

aktivit žáci uváděli, jakou dobu danou aktivitou strávili. Studie byla primárně zaměřena 
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na zjištění reliability dotazníku. Byla použita metoda test-retest u náhodně vybraných 

32 chlapců a 37 dívek. Test byl proveden distribucí dotazníku k vybraným subjektům 

dvakrát během 15denní lhůty. Způsob při opakování testu ukázal stabilní spolehlivost 

dotazníku, od r = 0,71 d r = 0,81 (Spearmanův korelační koeficient). Hodnoty 

Cronbachova alpha koeficientu byly relativně uspokojivé pro tento typ dotazníku na α = 

0,70, 95% interval spolehlivosti se pohyboval mezi 0,67-0,73. Spolehlivost navrženého 

dotazníku byla velmi vysoká a bylo jej možné použít pro sběr dat (Badrić et al., 2013). 

Gaya et al. (2011) zkoumali v průřezové studii vztah mezi volnočasovou aktivitou, 

sportovní (soutěžní aktivitou) a vysokým krevním tlakem. Do studie bylo zahrnuto 503 

chlapců a 572 dívek ve věku od 8 - 17 let. Informace o sportovní a volnočasové 

pohybové aktivitě byly zjištěny pomocí jednoduchého dotazníku, který zjišťoval, zda se 

jedinec účastní volnočasových pohybových aktivit (neorganizovaných) či sportovních 

aktivit (organizovaných) a případně kolikrát za týden. Jednalo se o dotazník vytvořený 

autory, který měl reliabilitu (0,92 – 0,96). Výsledkem této studie bylo, že děti a 

dospívající, kteří nejsou zapojeni do sportovních a volnočasových pohybových aktivit 

mají větší tendenci k vysokému krevnímu tlaku (Gaya et al., 2011). 

2.4.6 Projekt COMPASS – Co-ordinated Monitoring of Participation in Sports  

Projekt COMPASS v překladu znamená – Koordinované monitorování účasti ve 

sportu a vznikl jako mezinárodní srovnávací studie sportovní účasti v sedmi evropských 

zemích. Vznik projektu byl iniciativou organizací: UK Sports Council, English Sports 

Council a Italian Olympic Committee (CONI), (Fernando & Oliveira, 2007; Gratton, 

Rowe & Veal, 2011). Cílem projektu bylo prověřit existující systémy sloužící ke sběru a 

analýze statistických dat o účasti ve sportu v evropských zemích a zároveň rozšířit 

možnosti komparace dat (Stamm & Lamprecht 2011). Vzniku projektu COMPASS 

předcházelo několik zasedání Sports Statistics Committee of the International Statistical 

Institute. Základ byl položen ve Velké Británii v roce 1995 na zasedání Sports Research 

Officers Network (SRONET) pod záštitou Council of Europe’s Committee for the 

Development of Sport (CDDS). Na tomto setkání byl podán návrh ze strany Great 

Britain Sports Council a Italian Olympic Committee (CONI), který měl za cíl pokusit se 

zlepšit kvalitu a srovnatelnost statistických dat o účasti ve sportu v Evropě. Projekt byl 

volně otevřen pro země Evropské Unie i další přidružené země (Gratton et al., 2011). 
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Projekt COMPASS se ve svých počátcích vyvíjel od roku 1996 do roku 1999 a 

skládal se ze tří kroků. Prvním krokem bylo provedení výzkumu zahrnující dotazníkové 

šetření o účasti ve sportu ve vybraných zemích. Následně byla provedena srovnávací 

studie, sekundární sběr dat a analýza sportovní účasti ve sportu ve vybraných zemích. V 

důsledku toho byl nástroj sběru dat upraven tak, aby bylo možné co nejlépe porovnat 

účast ve sportu v těchto zemích. Poslední fází bylo vydání doporučení pro standardní 

sběr dat, rozhodnutí o rámci srovnávací studie. Vše bylo prezentováno v roce 1997 v 

Glasgow (Fernando & Oliveira, 2007). První výsledky byly vydány v roce 1999 a 

poskytovaly data o účasti ve sportu ve zmiňovaných sedmi evropských zemích: 

Švédsko, Finsko, Nizozemsko, Spojené království, Irsko, Itálie a Španělsko. Data byla 

roztříděna dle analytického rámce do sedmi skupin na základě frekvence a intenzity 

účasti ve sportu a účasti ve sportovních klubech a soutěžích (Gratton et al., 2011). 

Kromě výše uvedených zemí, dalších 28 zemí provedlo průzkum s cílem potvrdit 

validitu dotazníku COMPASS. V rámci COMPASSU pak byly zavedeny další 

vnitrostátní projekty se stejným námi zmiňovaným cílem. Poslední setkání členských 

zemí COMPASS se konalo v Římě v roce 2002, kde byl zhodnocen dosavadní projekt, 

a bylo vydáno několik doporučení například: Zahrnout celou populaci v oblasti 

výzkumu, použít dotazník pro mladší kategorie (mladší 16 let), každá země se může 

rozhodnout, které sporty by měly být prohledány atd. (Fernando & Oliveira, 2007). 

2.4.7 Sociologický dotazník COMPASS II 

COMPASS II je anonymně registrovaný sociologický dotazník, který u respondentů 

zjišťuje data o: 

 Struktuře životního stylu 

 Roli pohybových aktivit ve struktuře životního stylu 

 Frekvenci účasti ve sportu příp. druzích sportů  

 Frekvence lokomoční pohybové aktivity  

 Prostředí provádění sportů a pohybových aktivit 

 Vlastnictví sportovních zařízení kde je sportovní a pohybová aktivita prováděna  

 Organizovanost ve sportovních klubech, oddílech 

 Účasti ve sportovních soutěžích 

(Rychtecký et al., 2006) 
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COMPASS klasifikuje účast ve sportu a pohybové aktivitě do 7 základních 

skupin dle charakteristiky, frekvence a formy účasti (Gratton et al., 2011). V závorkách 

je uvedena roční frekvence a autoři u každé kategorie dále rozlišují, zda je jedinec 

členem klubu či ne a zda se jedná o sport či pohybovou aktivitou soutěžní či nesoutěžní. 

1. Soutěžní, organizovaná intenzivní (120x a více) 

2. Intenzivní (120x a více) 

3. Pravidelná, soutěžní nebo organizovaná (60-119x) 

4. Pravidelná, rekreační (60-119x) 

5. Nepravidelná (12-59x) 

6. Příležitostná (1-11x) 

7. Neúčastní se (0x) 

(Gratton et al., 2011) 

Podrobnější klasifikaci můžeme najít např. u Fernando a Oliveira (2007). 

Podobnou klasifikaci rozšířenou na 9 kategorií použili i Rychtecký et al. (2006) ve své 

studii monitorování účasti mládeže ve sportu a pohybové aktivitě v České republice 

(česká mládež 9-19 let, kvótní výběr 4201 respondentů). Cílem této studie bylo srovnání 

účasti české mládeže ve sportu a pohybové aktivitě s evropskými přehledy a s dříve 

provedenými národními studiemi, zhodnocení změny ve sportovních a dalších 

volnočasových aktivitách mládeže a vyhodnocení trendů změn ve frekvenci účasti 

mládeže ve sportu a v pohybových aktivitách. K tomu byl použit sociologický dotazník 

COMPASS II (Rychtecký et al., 2006). 

Projekt COMPASS roce 1999 zahrnoval veškerou populaci od 16 let a výše v 

námi zmiňovaných sedmi zemích (Gratton et al., 2011). V rámci dotazníku COMPASS 

II jsou bráni jedinci od 16 let a výše jako dospělí (Rychtecký et al., 2006). Výsledky v 

roce 1999 ukázaly, že Finsko má jen 19 % dospělé populace v kategorii: Neúčastní se. 

Naopak Itálie měla v této kategorii 77 % a Španělsko 69 %. Velká Británie, Irsko a 

Nizozemsko na tom byly srovnatelně v celkové výši dospělých účastnících se sportu. 

Nejlepších výsledků dosáhlo Švédsko a Finsko. Švédsko mělo 36 % dospělých v 

prvních třech kategoriích a Finsko 39 %. Celkově studie ukázala, že severské země mají 

daleko vyšší úroveň pravidelné sportovní účasti než ostatní evropské země. Zajímavé je, 

že zde byl i nižší pokles s věkem u provádění pravidelné pohybové aktivity a nebyl zde 

významný rozdíl mezi muži a ženami. Od výsledku projektu COMPASS je i nadále 
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podstatný zájem o srovnávací studie sportovní účastí v evropských zemích (Gratton et 

al., 2011). Cushman et al. (2005) aktualizovali svoji původní studii z roku 1996 a 

rozšířili počet zemí z 12 na 15 se třemi novými zeměmi (Finsko, Nizozemsko a Rusko). 

Van Bottenburg, Rijnen & Van Sterkenburg (2005) analyzovali sportovní účast v 25 

členských zemích Evropské unie. Finsko, Švédsko a za nimi Dánsko se znovu objevil 

mezi evropskými zeměmi s nejvyšší mírou sportovní participace. K podobným 

výsledkům došla i novější evropská studie Eurobarometer (Houlihan & Green, 2010). 

Pro dětskou populaci byl dotazník COMPASS II použit Rychteckým (2000) ve 

věkovém rozmezí 12-15 let a Rychteckým et al. (2006) ve věkovém rozmezí 9-15 let. V 

roce 2006 se procentuální hodnota u chlapců ve věkových kategoriích 12-13 a 14-15 let 

sledování televize/videa/DVD oproti roku 2000 výrazně nezměnila. Významnější 

procentuální nárůst nastal u položky PC, videohry, karty v roce 2006 oproti roku 2000. 

V položce organizovaný, neorganizovaný sport došlo k mírnému nárůstu v roce 2006 

pouze u mladší kategorie. U dívek se hodnoty u obou kategorií pohybovaly podobně. 

Opět nastal mírný nárůst v roce 2006 u položky PC, videohry, karty u obou věkových 

kategorií. U položky organizovaný, neorganizovaný sport nastal mírný nárůst u mladší 

kategorie, u starší kategorie došlo k poklesu v roce 2006. Ve většině zmiňovaných 

položek nedošlo k významným změnám. Převažujícími oblíbenými sportovními 

aktivitami pro chlapce v České republice jsou fotbal, volejbal, tenis, plavání basketbal, 

florbal, cyklistika a horská kola. Mezi dívkami jsou oblíbené sporty aerobik, volejbal, 

plavání, tenis, bruslení a kolečkové brusle, cyklistika a horská kola. Dívky dále zmínily 

možnost další pravidelné aktivity mírné až střední intenzity (Rychtecký, 2000; 

Rychtecký et al., 2006). 

Prováděná analýza životního stylu mládeže – volnočasových aktivit v období 

1996 – 2006 zaznamenala největší zvýšení v položkách: Poslech hudby, sledování 

televize a videa, práce s počítačem, mobilním telefonem aj. (data bez facebooku). Počet 

pohybově aktivních, kteří sportují více než 120 krát ročně, se v roce 2006 snížil oproti 

roku 2000 převážně v neorganizovaném sportování a v pohybových aktivitách, 

významněji u dívek než chlapců. Naopak účast ve výkonnostním sportu (soutěžení, 

členství ve sportovním klubu) se v roce 2006 zvýšila oproti roku 2000. Pozitivem je, že 

celkový počet inaktivních jedinců (žádná účast ve sportu a pohybových aktivitách) se 

snížila a došlo k nárůstu členství ve sportovních klubech (dívky jsou v menším počtu 

členkami klubů než chlapci), (Rychtecký, 2000; Rychtecký et al., 2006). 
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Sociologický dotazník COMPASS II byl použit v reprezentativních studiích v 

České republice, především pak ve studiích, které analyzovaly životní styl mládeže – 

volnočasové aktivity (Rychtecký, 2000; Rychtecký et al., 2006). Kvalita i struktura 

tohoto nástroje má v českém prostředí svůj standard, kdy je možno výsledky domácích 

výzkumů komparovat, a proto jsme se rozhodli použít sociologický dotazník 

COMPASS II i v této práci. 

2.5 Obecná tělesná zdatnost a volnočasové aktivity 

Většina dosavadních výzkumů analyzovala pouze úroveň tělesné zdatnosti u 

chlapců a dívek školního věku s vysokou úrovní motorické výkonnosti a v souvislosti s 

výběrem a přípravou sportovně talentované mládeže (Bunc et al., 2000), jedince s 

nízkou úrovní motorické výkonnosti (Suchomel, 2004, 2006), či studie zaměřené na 

zjištění úrovně tělesné zdatnosti u vybraných jedinců školního věku (Bláha et al., 2000, 

Šíma et al., 2000; Chytráčková et al., 2002; Telama, 2002). Co se týče volnočasových 

aktivit, i zde bylo prováděno několik výzkumů týkajících se struktury životního stylu 

(Čech, 2002; Kremer et al. 2014; Martone et al., 2014). Komplexnější studii zabývající 

se tělesnou zdatností a volnočasovými aktivitami provedl např. Rychtecký (2000, 2006). 

Většina těchto výzkumů však byla prováděna samostatně, zaměření bylo pouze na 

tělesnou zdatnost či volnočasové aktivity. V souvislosti s negativním nárůstem 

atraktivity pasivních činností typu počítačových her, televizních pořadů a dalších 

produktů moderního světa je důležitým úkolem zjišťovat stav úrovně tělesné zdatnosti a 

monitorovat skladbu volnočasových aktivit. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem jsme se v rámci našeho výzkumu 

rozhodli věnovat pozornost vlivu zaměření (specializace) základní školy na skladbu 

volnočasových aktivit a úroveň obecné tělesné zdatnosti. 
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3. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY 

3.1 Cíle práce 

Cílem této diplomové práce je zjistit, zda rozdílné koncepční zaměření 

(esteticko-hudební, sportovní) u vybraných základních škol v městě Litoměřice má 

významný vliv na skladbu volnočasových aktivit a úroveň obecné tělesné zdatnosti u 

dětí věku 9 – 14 let. 

3.2 Úkoly práce 

Vzhledem k cílům naší práce jsme si stanovili následující úkoly: 

- Provést rešerši literatury, která se týká problematiky tělesné zdatnosti a 

volnočasových aktivit 

- Zpracovat teoretická východiska práce 

- Zvolit strategii a organizaci průběhu měření a sběru dat  

- Vybrat a kontaktovat námi zvolené ZŠ 

- Zajistit potřebné pomůcky pro realizaci výzkumu 

- Realizovat měření a sběr dat na zvoleném vzorku probandů u vybraných ZŠ  

- Analýza a statistické zpracování získaných dat 

- Interpretace výsledků a vyvození závěrečných doporučení z výzkumu  

3.3 Vědecké otázky 

1. Bude mít rozdílné zaměření základních škol (esteticko-hudební nebo sportovní) 

významný vliv na úroveň obecné tělesné zdatnosti u dětí ve věku 9 - 14 let?  

2. Bude mít rozdílné zaměření základních škol (esteticko-hudební nebo sportovní) 

významný vliv na skladbu volnočasových aktivit u dětí ve věku 9 - 14 let? 

3. Bude tento vliv (zaměření základní škol) stejný u chlapců i dívek?  

3.4 Vědecké hypotézy 

H1: Předpokládáme, že žáci školy se sportovním zaměřením budou mít významně lepší 

celkové skóre v testové baterii UNIFITTEST (6-60) Cohen d > 0,5 oproti žákům školy 

s esteticko-hudebním zaměřením. 
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H2: Předpokládáme, že žáci školy se sportovním zaměřením budou mít výrazně lepší 

úroveň vytrvalostních předpokladů (hodnocených prostřednictvím Leger testu) Cohen d 

> 0,5 oproti žákům školy s esteticko-hudebním zaměřením. 

H3: Faktor F4 (audiovize, multimédia, virtuální realita) a F5 (kulturně-individuální 

aktivity) bude mít u žáků školy s esteticko-hudebním zaměřením významně vyšší 

četnost zastoupení ve srovnání se žáky školy se sportovním zaměřením při hladině 

významnosti Chí-kvadrát testu p < 0,05. 

H4: Faktor F3 (postoj ke sportu a pohybové aktivitě) bude mít u žáků školy se 

sportovním zaměřením významně vyšší četnost zastoupení ve srovnání se žáky školy s 

esteticko-hudebním zaměřením při hladině významnosti Chí-kvadrát testu p < 0,05. 

H5: Předpokládáme, že vliv zaměření školy (esteticko-hudební, sportovní) nebude u 

chlapců i u dívek v oblasti obecné tělesné zdatnosti i skladby volnočasových aktivit 

významně odlišný.  
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4. METODIKA PRÁCE 

Naše studie má charakter empirického kvantitativního výzkumu. Dle Hendla 

(2009) se jedná o výzkumný plán, který typem odpovídá výběrovému šetření. 

„Sledování skupiny jedinců bez záměrného ovlivňování se říká observační studie. 

Výběrová šetření se považují za podmnožinu observačních studií“ (Hendl, 2009, s. 56). 

S ohledem na splnění námi stanovených cílů je náš výzkum založen na vědecko-

výzkumné metodě pozorování a dotazování (Ferjenčík, 2000). Po formální stránce práce 

vychází z normy APA (American Psychological Association, Sixth Edition, 2010). 

Citační zdroje jsou předloženy taktéž v normě APA. 

4.1 Popis výzkumného souboru  

Pro výzkumné účely, které byly realizovány na podzim roku 2014, byli vybráni 

žáci dvou základních škol 3. – 8. tříd z města Litoměřice ve věkovém rozmezí 9 - 14 let. 

Jedná se o záměrný výběr, který byl určen kritériem jaký charakter (zaměření) mají 

základní školy mít. Do výzkumu bylo celkem zahrnuto 202 žáků, n= 109 ze Základní 

školy Litoměřice, Boženy Němcové 2 a n= 93 z Masarykovy základní školy 

v Litoměřicích. Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2 je dle vzdělávacího 

programu škola s rozšířeným vyučováním hudební výchovy a zaměřením na estetické 

předměty a jazyky (esteticko-hudební). Masarykova základní škola Litoměřice je 

školou, která je zaměřena sportovně (i když nemá statut sportovní školy).  

Výzkum byl odsouhlasen etickou komisí Fakulty tělesné výchovy a sportu UK 

pod jednacím číslem 049/2015. Před začátkem samotného výzkumu podepisovali 

zákonodární zástupci informovaný souhlas, jehož podpisem souhlasili s testováním 

svého syna/dcery. Před samotným měřením byli všichni žáci seznámeni s celým 

průběhem výzkumu a testování. Pokud zákonodární zástupci nepodepsali, daný proband 

nebyl do výzkumu zahrnut.   

4.2 Použité metody  

4.2.1 Testování obecné tělesné zdatnosti a vybraných charakteristik tělesné 

stavby  

V rámci našeho výzkumu jsme pro hodnocení obecné tělesné zdatnosti a 

vybraných charakteristik tělesné stavby použili standardizovanou testovou baterii 

UNIFITTEST (6-60), (Měkota & Kovář, 1995; Měkota & Kovář, 1996) s poslední 
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platnou normou Chytráčková et al. (2002). Důvodem byla časová a materiální 

nenáročnost s jakou jsme mohli získat data pro určení úrovně obecné tělesné zdatnosti. 

Testová baterie UNIFITTEST (6-60) pokrývá důležitou dimenzi obecné tělesné 

zdatnosti (základní motorické výkonnosti) i tělesné stavby. Výhodou této testové baterie 

je, že umožňuje na základě desetibodových stenových norem určení slabých i silných 

míst v motorickém profilu testovaného jedince. V našem výzkumu pro děti mladšího a 

staršího školního věku tato heterogenní testová baterie obsahovala čtyři motorické testy: 

skok daleký z místa, leh-sed opakovaně po dobu 1 min., vytrvalostní člunkový běh na 

vzdálenost 20 m a člunkový běh na 4x10 m.  

Popis a způsob provedení motorických testů  

1. Skok daleký z místa odrazem snožmo 

Charakteristika: Test dynamické, výbušně (explozivně) silové schopnosti dolních 

končetin 

Pomůcky: Plstěný, nebo gumový pás na rovné ploše; měřící pásmo 

Instrukce, hodnocení a záznam: Z mírného stoje rozkročného těsně před odrazovou 

čarou, chodidla rovnoběžně v šíři ramen, provede testovaná osoba podřep, předklon, 

zapaží a odrazem snožmo skočí co nejdále. Přípravné pohyby paží a trupu jsou 

dovoleny, ne však poskok před odrazem. Měříme celkem 3x, zapisuje nejlepší pokus 

v centimetrech, přesnost záznamu 1 cm 

 

Obrázek 1 Skok daleký z místa odrazem snožmo (převzato z Chytráčková et al., 2002, str. 11) 

2. Leh – sed opakovaně po dobu 1 minuty 

Charakteristika: Test dynamické, vytrvalostně silové schopnosti břišního svalstva a 

bedrokyčlostehenních flexorů 

Pomůcky: Koberec nebo tuhá gymnastická žíněnka, stopky. 

Instrukce, hodnocení a záznam: Jedinec zaujme základní polohu leh na zádech 

pokrčmo, paže skrčit vzpažmo zevnitř, ruce v týl, sepnout prsty, lokty se dotýkají 
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podložky. Nohy jsou pokrčeny v kolenou v úhlu 90 stupňů, chodidla od sebe ve 

vzdálenosti 20–30 cm, u země je fixuje pomocník. Na povel provádí jedinec co 

nejrychleji opakovaně sed (oběma lokty se dotkne souhlasných kolen) a leh (záda a 

hřbety rukou se dotknou podložky) s cílem dosáhnout maximální počet cyklů za dobu 

60 s. Zaznamenává se počet úplných a správně provedených cyklů (cviků) za dobu 1 

minuty (1 cyklus = přechod z lehu do sedu a zpět do lehu). Pokud jedinec nevydrží 

cvičit celou jednu minutu, zaznamenává se počet cviků za dobu, kterou jedince cvičit 

vydržel (přerušení cvičení je přípustné). 

 

Obrázek 2 Leh-sed opakovaně po dobu 1 minuty (přezato z Chytráčková et al., 2002, str. 11) 

3. Člunkový běh 4x10 m 

Charakteristika: Test běžecké schopnosti se změnou směru, z části také koordinačních 

schopností 

Pomůcky: Rovný terén, 2 mety vysoké nejvíce 20 cm vzdálené 10 m od sebe (jsou 

součástí desetimetrové vzdálenosti), stopky, měřící pásmo, páska pro vyznačení 

startovní čáry  

Instrukce, hodnocení a záznam: Na startovní povel jedinec vybíhá ze startovní čáry k 

druhé metě, obíhá ji, vrací se k 1 metě, obíhá ji (přeběhnutá dráha mezi druhým a třetím 

úsekem by měla tvořit osmičku). Na konci třetího úseku se dotkne mety rukou a vrací se 

do cíle. Cílové mety se jedinec opět dotkne rukou. Hodnotí se celkový čas čtyř přeběhů 

v sekundách a zaznamenává se čas lepšího ze dvou pokusů. Přesnost záznamu je 0,1 s. 

 

Obrázek 3 Schéma pro realizaci člunkového běhu 4x10 m (převzato z Měkota & Kovář, 1995, str. 

10) 
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4. Vytrvalostní člunkový běh na vzdálenost 20 m (Leger test) 

Charakteristika: Test dlouhodobé běžecké vytrvalostní schopnosti. Má celostní a 

obecný charakter, z fyziologického hlediska je v úzké vazbě na maximální aerobní 

výkon. 

Pomůcky: Běžecká dráha a prostor, hřiště s vyznačením čar ve vzdálenosti 20 m 

(možnost realizovat běh od „čáry k čáře“), CD přehrávač či magnetofon, ruční stopky 

Instrukce, hodnocení a záznam: Jedinec opakovaně překonává vzdálenost 20 m během 

"od čáry k čáře"dle vymezeného časového signálu, reprodukovaného z CD přehrávače. 

Cílem jedince je vydržet na dráze 20 m s postupně se zvyšující rychlost běhu po co 

nejdelší dobu. Na každý zvukový signál je nutné dosáhnout jednu z hraničních čar. Test 

končí, jestliže jedinec není schopen dvakrát po sobě dosáhnout čáru v daném časovém 

limitu. Povolen je maximální rozdíl dvou kroků. CD záznam obsahuje mimo signály i 

průběžnou informaci o době trvání testu a na začátku tzv. kalibrační test. 

Registrovaným výsledkem je záznam z ručních stopek. Pro kontrolu je možné použít 

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

minutách. Přesnost záznamu ± 2 vteřiny: Zapisujeme 7:30 

 

Obrázek 4 Schéma pro realizaci vytrvalostního člunkového běhu (převzato z Chytráčková et al., 

2002, str. 13) 

Popis a způsob provedení somatických měření a určení dekadického věku  

1. Tělesná výška 

Pomůcky: antropometr A-231 

Instrukce, hodnocení a záznam: Měřená osoba stojí bosa u stěny, které se dotýká 

patami, hýžděmi a lopatkami. Hlava je v rovnovážné poloze. Pohyblivou částí 



54 

 

antropometru se jedince zlehka dotkneme vrcholu hlavy (vertex) a odečteme tělesnou 

výšku s přesností 0,5 cm. Zapisujeme v cm: 165,5 

2. Tělesná hmotnost 

Pomůcky: Digitální kalibrovatelná váha typ PLZ1T46CLNDBI300 s přesností 0,01 kg 

Instrukce, hodnocení a záznam: Měříme v ranních či dopoledních hodinách 

v minimálním oděvu. Měříme s přesností 0,1 kg 

3. Kožní řasy 

Pomůcky: Kaliper typu Harpenden 

Instrukce, hodnocení a záznam: Palcem a ukazovákem pevně uchopíme kožní řasu 

v místě, kde má být její tloušťka měřena. Tahem se řasa oddělí od svalové vrstvy, která 

leží pod ní. Dotykové plošky kaliperu umístíme k vrcholu ohybu kůže. Uvolníme prsty, 

kterými držíme měřidlo, tak začne působit tlak na kožní řasu. Vzdálenost měřících 

ploch kaliperu od prstů je prakticky 1 cm. Odečítáme na stupnici měřidla 2 s od 

okamžiku, kdy tlak začne působit. Měříme na třech standardních místech (viz obrázek 

5). Měření každé kožní řasy provádíme 3x, nejvyšší a nejnižší hodnotu škrtneme a pro 

součet použijeme střední hodnotu. 

1. Kožní řasa nad trojhlavým svalem pažním (tricepsem) – kožní řasu vytáhneme 

vzadu na volně visící pravé paži, podélně v poloviční vzdálenosti od ramene 

k lokti 

2. Kožní řasa pod dolním úhlem lopatky (subscapulární) – kožní řasu vytáhneme 

na zádech těsně pod dolním úhlem pravé lopatky  

3. Kožní řasa na pravém boku nad hřebenem kosti kyčelní (nad spinou) – kožní 

řasu vytáhneme 1 cm nad předním hřebenem kyčelním a 2 cm směrem k pupku. 

 

Obrázek 5 Měřené kožní řasy (převzato z Chytráčková et al., 2002, str. 20) 
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4. Určení dekadického věku  

Pro účely našeho výzkumu byl použit tzv. dekadický věk, který je desetinným 

vyjádřením rozdílového skóre mezi datem testování a datem narození. K určení 

dekadického věku byla použita příloha 6 Dekadické vyjádření kalendářního věku 

(převod měsíců na desetiny roku a výpočet věku testované osoby podle Welner a Lourie 

(1969)) uvedená v publikaci Chytráčková et al. (2002).   

4.2.2 Sociologický dotazník COMPASS II  

K zjištění skladby volnočasových aktivit byl použit sociologický dotazník 

COMPASS II. Jde o standardizovaný anonymně registrovaný sociologický dotazník. 

První část dotazníku je zaměřena na zjištění aktivit (volnočasové aktivity), které 

respondent pravidelně provádí ve svém volném čase. Na výběr mají respondenti z 21 

volnočasových aktivit. Úkolem respondentů je označit volnočasové aktivity, které 

respondent prováděl pravidelně za poslední měsíc. Zároveň u těchto aktivit je cílem 

zjistit, jak jsou pro respondenta tyto aktivity důležité na škále významnosti 1 - 4 (1 – 

velmi důležité, 2 – důležité, 3 – málo důležité, 4 – nevýznamné). První část dotazníku je 

uzavřena otázkou týkající se lokomoční pohybové aktivity, konkrétně chůze. Otázka se 

týká toho, zda respondent prováděl za poslední měsíc chůzi, pěší procházku delší než 2 

km. 

Druhá část se zaměřuje na sporty a jiné pohybové aktivity. K této časti dotazníku 

je k dispozici seznam sportů a jiných pohybových aktivit (viz příloha 4), z kterého 

respondenti vybírají ty, které prováděli pravidelně za poslední měsíc a zároveň kolikrát 

vybraný sport či pohybovou aktivitu prováděli. Další otázky navazují na otázku ohledně 

sportu a jiných pohybových aktivit. První z nich je zaměřená na prostředí nebo 

sportovní zařízení, ve kterém sporty či jiné pohybové aktivity byly provozovány. Na 

tuto otázku v případě určitých odpovědí navazuje otázka ohledně vlastníků těchto 

sportovních zařízení. Předposlední otázka se týká členství ve sportovních organizacích, 

zda respondent byl za poslední měsíc členem klubu, oddílu a podílel se na jeho činnosti. 

Pokud ano, odpovídá o jaký typ klubu či oddílu se jedná. Poslední otázka se týká pouze 

respondentů, kteří odpověděli, že jsou členy sportovního klubu či oddílu. Týká se toho, 

zda se za poslední rok respondent účastnil aktivně nějaké organizované soutěže ve svém 

sportu a pokud ano, o jakou úroveň se jednalo. 
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4.3 Sběr dat 

Vzhledem k cílům naší práce jsme museli zajistit výše uvedené pomůcky a 

nástroje. Kromě toho musely být zajištěny další pomůcky. Jednalo se o psací potřeby, 

desky s klipem jako pomůcka při zapisování, individuální záznamový arch (viz příloha 

3) pro zápis výsledků testování a měření u testové baterie UNIFITTEST (6-60), který 

byl vytvořen dle Příručky pro manuální a počítačové hodnocení základní motorické 

výkonnosti a vybraných charakteristik tělesné stavby mládeže a dospělých v České 

republice (Chytráčková et al., 2002) a standardizovaný anonymně registrovaný 

sociologický dotazník COMPASS II (viz příloha 4), který nám poskytl prof. Rychtecký. 

K účelům testování byl pro examinátory vytvořen jednoduchý manuál pro testování, 

měření a zápis výsledků antropometrických dat a motorických testů (viz příloha 5) a 

informovaný souhlas (příloha 2), který musel být podepsán zákonodárnými zástupci, 

aby se probandi mohli účastnit testování, měření a sběru dat a byli do výzkumu 

zahrnuti. 

Testování a měření probandů probíhalo v tělocvičnách jednotlivých škol ve 

městě Litoměřice v období od 15. září 2014 do 30. září 2014. Následný sběr dat týkající 

se volnočasových aktivit – distribuce dotazníku COMPASS II probíhala v období od 

listopadu 2014 do ledna 2015. Všem testovaným probandům byl před započetím 

testování a měření přidělen kód dle školy a třídy a pod tímto kódem byl proband veden 

jak v testování, tak v následném sběru dat pomocí dotazníku COMPASS II. Vlastní 

testování a sběr dat probíhal následovně:  

Testování obecné tělesné zdatnosti a měření antropometrických dat probíhalo 

v hodinách TV. Před každým měřením byla provedena kontrola přítomných a všichni 

žáci (probandi) byli seznámeni s průběhem měření. Samotné testování a měření bylo 

realizováno třemi examinátory. Pedagogický dozor byl zajištěn vyučujícím. Testování a 

měření bylo na začátku rozděleno na dvě části: 

1. část: skok daleký z místa, leh-sed opakovaně po dobu 1 minuty, člunkový běh 

4x10 m 

2. část: tělesná výška a hmotnost, měření kožních řas, vytrvalostní člunkový běh 

Probandi byli na začátku rozděleni do třech skupin (jedna skupina jeden examinátor) a 

proběhla první část měření a poté druhá část měření. Na závěr byl vždy prováděn 
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vytrvalostní člunkový běh na vzdálenost 20 m (Leger test). Veškeré testování a měření 

proběhlo dle pokynů uvedených v Příručce pro manuální a počítačové hodnocení 

základní motorické výkonnosti a vybraných charakteristik tělesné stavby mládeže a 

dospělých v České republice (Chytráčková et al., 2002).  

Dotazníky COMPASS II byly probandům distribuovány anonymně pod 

příslušnými kódy, které jim byly přiděleny během testování a měření. Způsobem 

dotazování byla samostatná nebo supervizovaná administrace dotazníku. Před 

zahájením dotazování byly respondentům sděleny informace a pokyny týkající se 

průběhu dotazování. Při dotazování jsme postupovali dle částí dotazníků, kdy každá část 

byla předem vysvětlena, přečtena a poté vyplněna. Na Masarykově základní škole 

Litoměřice byl dotazník distribuován mou osobou. Po dohodě s vedením školy nám 

bylo umožněno vstoupit do tříd a provést dotazovaní. Na základní škole Litoměřice, 

Boženy Němcové 2 nám nebyl umožněn vstup do tříd z důvodu narušování průběhu 

výuky. Dotazníky s probandy vyplňoval zaškolený pedagog (učitel TV), který byl řádně 

poučen a proškolen, jak provádět dotazování pomocí dotazníku COMPASS II.   

4.4 Analýza dat 

Naměřená data byla statisticky zpracována pomocí počítačových programů 

NCSS 2007 a 2010 (Hintze, 2015) a STATISTICA 12 (StatSoft, 2015).  

Použita byla základní deskriptivní (popisná) statistika (průměr, směrodatná 

odchylka, variační rozpětí). Normalita dat (pro správné zvolení parametrických nebo 

neparametrických metod) byla ověřena pomocí testů Kolmogorov – Smirnov (K-S) a 

Shapiro Wilks test (Sh-W). Pro vyjádření míry rozdílnosti četností odpovědí (faktorů F3 

– postoj ke sportu a pohybové aktivitě, F4 – audiovize, multimédia, virtuální realita, F5 

– kulturně-individuální aktivity) byl použit test dobré shody Chí-kvadrát (kontingenční 

tabulka) s hladinou významnosti p < 0,05. Hladina věcné významnosti (Effect size etha) 

byla stanovena na hladině η
2
 > 0,14. Pro srovnání výsledků mezi soubory (pohlaví, 

věkové kategorie a typ školy) z testové baterie UNIFITTEST (6-60) byly použity t-testy 

(dvou-výběrový T-test nebo Mann-Whitney U test) a ANOVA (jedno-faktorová analýza 

rozptylů) s  hladinou statistické významnosti p < 0,05. K určení věcné významnosti u 

dvou-výběrového T-testu byl použit koeficient Cohen d > 0,5 (Gravetter & Wallnau, 

2006; Cohen, 1988), u Mann-Whitney U test byl použit z-test r > 0,3 (Woodrow, 2014) 
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a u ANOVY bylo použito Hays omega s kriteriální hladinou Hays ɷ > 0,06 (Dunn, 

Smith & Bein, 2012; Hays, 1963). 
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5. VÝSLEDKY 

Tato kapitola je rozdělena do čtyř částí. První část 5.1 obsahuje základní popis 

obou výzkumných souborů a ověření normality dat u výsledků z testové baterie 

UNIFITTEST (6-60). Ve druhé části 5.2 jsou porovnávány výsledky jednotlivých škol 

z testové baterie UNIFITTEST (6-60) vůči platným normám uvedených v publikaci 

Chytráčková et al. (2002). V třetí části 5.3 porovnáváme výsledky z testové baterie 

UNIFITTEST (6-60) jednotlivých škol mezi sebou i uvnitř škol se vztahem k věku a 

pohlaví probandů. Poslední část 5.4 je věnovaná skladbě volnočasových aktivit ZŠ 

Boženy Němcové a ZŠ Masarykova dle četností u vybraných faktorů ze sociologického 

dotazníku COMPASS II.  

5.1 Základní charakteristika souboru  

V této kapitole jsou uvedeny základní údaje o žácích ze ZŠ Boženy Němcové 

(tab. 1) a ZŠ Masarykova (tab. 2) tj. počty probandů v jednotlivých kategoriích – 

(pohlaví a věk), jejich průměrný věk, výška, hmotnost, BMI a RI (Rohrerův) index. 

Rohrerův index měří prostorovou hustotu, s níž vyplňuje hmotnost lidského těla krychli 

o hraně rovné tělesné výšce. Dle Kokaisla (2007) má vyšší vypovídající schopnost než 

BMI v době puberty (Kokaisl, 2007).         
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5.1.1 ZŠ Boženy Němcové  

Tabulka 1 Průměrný věk, počty a výškově-hmotností indexy ZŠ Boženy Němcové 

ZŠ Boženy Němcové 

Pohlaví N Věk Výška T. hmotnost BMI RI 

9 let 
Chlapci 9 9,35±0,27 138,2±6,14 32,4±7,83 16,8±2,81 1,21±0,17 
Dívky 12 9,52±0,31 137,4±7,16 33,9±5,97 17,9±2,07 1,30±0,15 
10 let 
Chlapci 7 10,49±0,28 148,4±6,90 37,9±7,14 17,2±2,94 1,16±0,20 
Dívky 12 10,33±0,29 144,8±6,95 39,8±9,54 18,8±3,41 1,29±0,20 
11 let 
Chlapci 4 11,61±0,15 147,1±6,86 36,5±7,58 16,9±3,32 1,14±0,23 
Dívky 5 11,45±0,37 152,7±10,05 44,4±7,68 19,0±2,19 1,24±0,17 
12 let 
Chlapci 16 12,44±0,25 159,7±10,31 49,5±12,74 19,2±3,84 1,20±0,23 
Dívky 14 12,54±0,23 155,9±9,04 47,0±7,56 19,3±2,79 1,24±0,21 
13 let 
Chlapci 13 13,38±0,20 169,8±8,86 61,6±14,34 21,3±4,06 1,25±0,23 
Dívky 10 13,50±0,27 163,7±5,81 48,5±6,76 18,0±1,60 1,10±0,07 
14 let 
Chlapci 5 14,14±0,05 170,8±6,22 58,6±10,60 20,1±3,20 1,17±0,18 
Dívky 2 14,54±0,62 151,8±4,59 42,1±18,80 18,1±7,07 1,18±0,43 

N 
Chlapci Dívky Celkem  

54 55 109 
N – počet probandů, údaje v tabulce jsou uvedeny ve formě   ±SD (průměr±směrodatná odchylka) 

A. Tělesná výška  

Ve srovnání s normou Celostátního antropologického výzkumu (Vignerová et 

al., 2006) bylo zjištěno, že se průměrná výška (tab. 1) žáků ze ZŠ Boženy Němcové 

pohybuje v rozmezí 50. – 90. percentilu: 50. – 75. percentil chlapci 9, 11 a 14 let, dívky 

9, 10, 12 a 13 let; 75. – 90. percentil chlapci 10, 12 a 13 let, dívky 11 let. Jedinou 

skupinou probandů, která se nachází pod 50. percentilem, je kategorie dívek 14 let (3. - 

10. percentil), avšak v této kategorii se nacházejí pouze dvě dívky. Tento fakt 

neumožňuje objektivnější hodnocení získaného průměru tělesné výšky. Podobná situace 

může být konstatována i u věkové kategorie 11 let (dívky).    

B. Tělesná hmotnost  

Průměrná tělesná hmotnost (tab. 1) žáků ze ZŠ Boženy Němcové se pohybuje 

v rozmezí 50. – 90. percentilu: 50. – 75. percentil chlapci 9, 11 a 14 let, dívky 12 a 13 

let; 75. – 90. percentil chlapci 10 a 12 let, dívky 9 - 11 let. Zbývající dvě skupiny 

probandů se nachází na 90. – 97. percentilu (chlapci 13 let) a na 3. – 10. percentilu 

(dívky 14 let). U dívek je výsledek v souladu s tělesnou výškou. U chlapců je výsledek 
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alarmující, jelikož se pohybují v rozmezí nadváhy až obezity a jejich počet n= 13 není 

zanedbatelný. Jejich průměrná váha je o 15,6 kg vyšší než průměr normy chlapců 

v tomto věku, avšak musíme brát v potaz, že jejich tělesná výška se nachází blízko 90. 

percentilu (170 cm), což má pravděpodobně vliv na úroveň tělesné hmotnosti. 

C. Body mass index (BMI) 

V rámci norem BMI dle Vignerová et al. (2006) je výsledek mezi 25. – 90. 

percentilem brán jako „normál“, pod 25. percentilem – podváha, 90. - 97. percentil – 

nadváha a nad 97. percentilem – obezita. Průměrné hodnoty BMI (tab. 1) se u věkových 

kategorií (chlapci 9 - 10, 12 a 14 let, dívky 11 - 12 let) pohybují mezi 50. - 75. 

percentilem. Mezi 75. – 90. percentilem se nachází věkové kategorie dívek 9 a 10 let a 

chlapců 13 let. Nadměrná tělesná hmotnost 13-ti letých chlapců v souladu s tělesnou 

výškou promítnutá do BMI vypovídá o tom, že chlapci spadají dle percentilu na hranici 

kategorie „normál“. V některých publikacích např. Riegerová, Přidalová a Ulbrichová 

(2006) se můžeme setkat s tím, že rozmezí 75. – 90. percentil je již bráno jako pásmo 

zvýšené tělesné hmotnosti. Zbývající věkové kategorie (chlapci 11 let, dívky 13 a 14 

let) se nachází pod 50. percentilem (rozmezí 25. – 50. percentil), což je stále bráno jako 

„normál“. U dívek (14 let) n= 2, stejně jako u chlapců 11 let n= 4, je nutné opět brát 

zřetel na množství probandů v každé z těchto kategorií.  

D. Rohrerův index (RI) 

RI - Index tělesné plnosti (tab. 1) se dle Bláhy a Vignerové et al. (1999) v 

publikaci Riegerová et al. (2006) u věkových kategorií (chlapci 9, 12, 13 a 14 let, dívky 

9, 10, 11 a 12 let) pohybuje mezi 50. – 75. percentilem. Mezi 25. – 50. percentilem se 

nachází věkové kategorie (chlapci 10 a 11 let, dívky 13 a 14 let). U chlapců 11 let a 

dívek 14 let může být výsledek ovlivněn počtem probandů v těchto kategoriích.  
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5.1.2 ZŠ Masarykova  

Tabulka 2 Průměrný věk, počty a výškově-hmotností indexy ZŠ Masarykova 

ZŠ Masarykova 

Pohlaví N Věk Výška Váha BMI RI 

9 let 
Chlapci 4 9,46±0,23 140,8±1,70 32,1±2,22 16,2±1,01 1,15±0,07 
Dívky 6 9,62±0,30 138,7±5,61 29,4±3,38 15,2±1,21 1,10±0,09 
10 let 
Chlapci 10 10,52±0,30 145,9±3,53 35,6±5,81 16,8±2,74 1,14±0,19 
Dívky 12 10,46±0,26 144,9±7,35 36,9±9,02 17,4±3,27 1,20±0,21 
11 let 
Chlapci 7 11,45±0,23 152,8±6,53 40,9±6,52 17,6±2,87 1,15±0,20 
Dívky 16 11,44±0,29 148,3±8,60 39,0±7,30 17,6±2,10 1,19±0,14 
12 let 
Chlapci 4 12,61±0,19 168,3±6,53 59,3±10,48 20,9±2,74 1,24±0,15 
Dívky 8 12,55±0,25 158,6±7,23 45,8±6,10 18,2±1,75 1,14±0,11 
13 let 
Chlapci 6 13,34±0,27 169,8±7,54 58,8±10,53 20,3±2,64 1,19±0,15 
Dívky 13 13,56±0,34 158,6±4,87 47,3±6,46 18,8±2,64 1,18±0,17 
14 let 
Chlapci 4 14,44±0,11 163,5±10,41 48,5±9,78 18,0±1,98 1,10±0,09 
Dívky 3 14,04±0,03 163,0±7,56 57,1±2,06 21,6±1,38 1,32±0,14 

N 
Chlapci Dívky Celkem  

35 58 93 
N – počet probandů, údaje v tabulce jsou uvedeny ve formě   ±SD (průměr±směrodatná odchylka) 

A. Tělesná výška  

Ve srovnání s normou z Celostátního antropologického výzkumu (Vignerová et 

al., 2006) jsme zjistili, že se průměrná výška žáků (tab. 2) ze ZŠ Masarykova pohybuje 

v rozmezí 50. – 90. percentilu: 50. – 75. percentil chlapci 9 - 11 let a dívky 9 - 12 let; 

75. – 90. percentilu 13-ti letí chlapci. 14-ti letí chlapci a dívky 13 - 14 let se nachází 

v rozmezí 25. – 50. percentil. Mezi 90. - 97. percentilem s průměrnou výškou 168,3 cm 

jsou 12-ti letí chlapci. Bohužel počty chlapců ve věkových kategoriích 12 – 14 let (n= 4, 

6, 4; 12, 13 a 14 let) a 14-ti letých (n= 3) dívek neumožňují zcela objektivní hodnocení 

získané průměrné výšky.  

Při srovnání hodnot tělesné výšky mezi ZŠ Boženy Němcové - 153,7 cm a ZŠ 

Masarykova - 154,4 cm, byl shledán rozdíl pouze 0,7 cm. Hodnota mediánu je pro obě 

školy stejná, 153 cm. Zajímavým zjištěním bylo, že chlapci ze ZŠ Boženy Němcové 

mají nižší průměrnou výšku o 1,1 cm, avšak dle mediánu jsou o 7,7 cm vyšší než 

chlapci ze ZŠ Masarykova (ZŠ BN chlapci: 155,7 cm a Me 157,7 cm; ZŠ M chlapci: 

156,8 cm a Me 150 cm). Dívky ze ZŠ Masarykova jsou dle průměru o 1 cm a mediánu 3 
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cm vyšší než dívky ze ZŠ Boženy Němcové (ZŠ M dívky: 152 cm a Me 153 cm; ZŠ BN 

dívky: 151 cm a Me 150 cm). 

B. Tělesná hmotnost  

Průměrná tělesná hmotnost žáků ze ZŠ Masarykova uvedená v tab. 2 se 

pohybuje v rozmezí 50. – 90. percentilu: 50. – 75. percentil chlapci 9 - 11 let a dívky 10 

- 14 let; 75. – 90. percentil 13-ti letí chlapci. Kategorie chlapců 14 let a dívek 9 let mají 

o 3,5 kg respektive 0,6 kg nižší hmotnost v porovnání s populačním průměrem, což 

představuje rozmezí 25. – 50. percentilu. 12-ti letí chlapci se spadají do rozmezí 90. – 

97. percentilu, jelikož jejich hmotnost je vyšší o 11,7 kg od populačního průměru. 

Předpokládáme, že výsledky 12-ti a 14-ti letých chlapců jsou v souladu s jejich 

nadprůměrnou a podprůměrnou tělesnou výškou. Do určité míry může být výsledek 

ovlivněn malým počtem probandů v těchto věkových kategoriích (chlapci 12 let a 14 let 

- n= 4). 

U komparace tělesné hmotnosti dle mediánu byla ZŠ Božen Němcové těžší o 3,3 

kg než ZŠ Masarykova. Průměrná tělesná hmotnost byla u obou škol stejná, 44,3 kg. 

Podobné to bylo i chlapců ze ZŠ Boženy Němcové, kteří měli vyšší tělesnou hmotnost 

dle průměru o 2,1 kg a mediánu o 3,3 kg. (ZŠ BN chlapci: 47,9 kg a Me
3
 46,3 kg; ZŠ M 

chlapci: 45,8 kg a Me 43 kg). Pozoruhodné bylo, že průměrná tělesná hmotnost se u 

dívek z obou škol nelišila (42,5 kg), avšak dle mediánu byly dívky ze ZŠ Boženy 

Němcové o 2,8 kg těžší než dívky ze ZŠ Masarykova (ZŠ BN dívky: 43,5 kg ZŠ M 

dívky: 40,7 kg). 

C. Body mass index (BMI) 

Průměrné hodnoty BMI (tab. 2) se u věkových kategorií (chlapci 9 - 11 let, 

dívky 10 - 13 let) pohybují mezi 50. - 75. percentilem. Mezi 75. - 90. percentilem se 

nachází chlapci 12 - 13 let a dívky 14 let. Pod 50. percentilem se nachází kategorie 14-ti 

letých chlapců a 9-ti letých dívek. Jedná se však o rozmezí 25. – 50. percentilu, což je 

dle norem stále normální. Můžeme konstatovat, že dle norem BMI se ZŠ Masarykova 

(věkové kategorie) nachází v normálu. 

V porovnání hodnot BMI měla ZŠ Boženy Němcové dle mediánu vyšší hodnotu 

o 0,9 než ZŠ Masarykova (ZŠ BN: 18,1; ZŠ M: 17,2). U průměrných hodnot byl rozdíl 

nižší, pouze 0,3 (ZŠ BN: 18,1; ZŠ M: 17,2). Mediány chlapců se mezi sebou nelišily 

                                                 
3
 Me – Medián  
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(18,1), avšak pozoruhodné bylo, že v průměru měli chlapci ze ZŠ Boženy Němcové 

vyšší BMI o 1 bod než chlapci ze ZŠ Masarykova (ZŠ BN chlapci: 18,5; ZŠ M chlapci: 

17,5). U dívek byly rozdíly podobné jako u chlapců (ZŠ BN dívky: 18,5 a Me 17,9; ZŠ 

M dívky: 18,1 a Me 17,2). 

D. Rohrerův index (RI) 

RI - Index tělesné plnosti (tab. 2) se dle Bláhy a Vignerové et al. (1999) v 

publikaci Riegerová et al. (2006) u chlapců 12 – 13 a dívek 10 - 11 a 14 let pohybuje 

mezi 50. – 75. percentilem. Mezi 25. – 50. percentilem se nachází věkové kategorie 

(chlapci 9 - 11 a 14 let, dívky 9, 12 a 13 let). U chlapců 9 a 14 let a dívek 9 let může být 

objektivita hodnocení ovlivněna počtem probandů v těchto kategoriích. 1,21 a 1,17 

ZŠ Boženy Němcové měla v komparaci ze ZŠ Masarykova dle mediánu o 0,06 

vyšší hodnotu RI indexu (1,19; 1,13). U průměrů byl rozdíl podobný. Vyšší rozdíl byl 

dle mediánu i u chlapců o 0,07 u ZŠ Boženy Němcové ve srovnání se ZŠ Masarykova. 

(ZŠ BN chlapci: 1,19 a Me 1,18; ZŠ M chlapci: 1,17 a Me 1,1). U dívek byly shledány 

podobné rozdíly jako u chlapců (ZŠ M dívky: 1,19 a Me 1,15; ZŠ BN dívky: 1,23 a Me 

1,2). 

5.1.3 Ověření normality dat u ZŠ Boženy Němcové  

Nejprve jsme ověřovali normalitu dat výsledků z testové baterie UNIFITTEST 

(6-60) u žáků ZŠ Boženy Němcové (ZŠ BN).   

A. Chlapci a dívky ZŠ Božena Němcová  

U chlapců a dívek ze ZŠ Boženy Němcové bylo v případě skoku dalekého 

z místa, Leger testu a součtu kožních řas normální rozložení zamítnuto (tab. 3). U 

ostatních měřených proměnných byla normalita dat potvrzena (celkové skóre, člunkový 

běh 4x10 m a leh-sed). Pro konkrétní průběh rozložení dat (graf. znázornění) viz příloha 

7. 

B. Chlapci ZŠ Boženy Němcové  

  V případě Leger testu a součtu kožních řas neměla data normální rozložení (tab. 

4). U ostatních měřených proměnných byla normalita dat potvrzena (celkové skóre, 

skok daleký z místa, člunkový běh 4x10 m a leh-sed). Pro konkrétní průběh rozložení 

dat (graf. znázornění) viz příloha 8. 
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C. Dívky ZŠ Božena Němcová  

V případě Leger testu a součtu kožních neměla data normální rozložení (tab. 5). 

U ostatních měřených proměnných byla normalita dat potvrzena (celkové skóre, skok 

daleký z místa, člunkový běh 4x10 m a leh-sed). Pro konkrétní průběh rozložení dat 

(graf. znázornění) viz příloha 9. 

D. Věková kategorie 9–11 let (chlapci, dívky) 

  Normální rozložení dat bylo zamítnuto u Leger testu a součtu kožních řas (tab. 

6). U ostatních měřených proměnných byla normalita dat potvrzena (celkové skóre, 

skok daleký z místa, člunkový běh 4x10 m a leh-sed). Pro konkrétní průběh rozložení 

dat (graf. znázornění) viz příloha 10. 

E. Věková kategorie 12–14 let (chlapci, dívky) 

V případě Leger testu, leh-sedů a součtu kožních neměla data normální rozložení 

(tab. 7). U ostatních měřených proměnných byla normalita dat potvrzena (celkové 

skóre, skok daleký z místa a člunkový běh 4x10 m). Pro konkrétní průběh rozložení dat 

(graf. znázornění) viz příloha 11.  

F. Věková kategorie 9–11 let chlapci 

V případě Leger testu a součtu kožních bylo normální rozložení dat zamítnuto 

(tab. 8). U ostatních měřených proměnných byla normalita dat potvrzena (celkové 

skóre, skok daleký z místa, člunkový běh 4x10 m a leh-sed). Pro konkrétní průběh 

rozložení dat (graf. znázornění) viz příloha 12.  

G. Věková kategorie 9–11 let dívky 

V případě Leger testu, leh-sedů a součtu kožních řas neměla data normální 

rozložení (tab. 9). U ostatních měřených proměnných byla normalita dat potvrzena 

(celkové skóre, skok daleký z místa a člunkový běh 4x10 m). Pro konkrétní průběh 

rozložení dat (graf. znázornění) viz příloha 13. 

H. Věková kategorie 12–14 let chlapci 

V případě Leger testu, člunkového běhu 4x10 m a součtu kožních řas bylo 

normální rozložení zamítnuto (tab. 10). U ostatních měřených proměnných byla 

normalita dat potvrzena (celkové skóre, skok daleký z místa a leh-sed). Pro konkrétní 

průběh rozložení dat (graf. znázornění) viz příloha 14. 
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I. Věková kategorie 12–14 let dívky 

V případě Leger testu a součtu kožních řas neměla data normální rozložení (tab. 

11). U ostatních měřených proměnných byla normalita dat potvrzena (celkové skóre, 

skok daleký z místa, člunkový běh 4x10 m a leh-sed). Pro konkrétní průběh rozložení 

dat (graf. znázornění) viz příloha 15. 

 

Tabulka 3 Normalita dat chlapci a dívky ZŠ BN Tabulka 4 Normalita dat chlapci ZŠ BN   

Testy Sh-W K-S 

Celkové skóre 0,98 0,10 

Skok daleký z místa 0,97 0,09 

Leh-sed 0,97 0,08 

Leger test 0,91 0,13 

Čl. běh 4x10 m 0,95 0,10 

Součet kožních řas 0,81 0,25 

 

Tabulka 5 Normalita dat dívky ZŠ BN Tabulka 6 Normalita dat věková kategorie 9–11 

let chlapci a dívky ZŠ BN 

Testy Sh-W K-S 

Celkové skóre 0,99 0,07 

Skok daleký z místa 0,98 0,11 

Leh-sed 0,96 0,12 

Leger test 0,91 0,23 

Čl. běh 4x10 m 0,96 0,10 

Součet kožních řas 0,88 0,18 

 

Tabulka 7 Normalita dat věková kategorie Tabulka 8 Normalita dat věková kategorie  

12–14 let chlapci a dívky ZŠ BN    9–11 let chlapci ZŠ BN  

Testy Sh-W K-S 

Celkové skóre 0,98 0,14 

Skok daleký z místa 0,96 0,10 

Leh-sed 0,97 0,09 

Leger test 0,85 0,22 

Čl. běh 4x10 m 0,94 0,13 

Součet kožních řas 0,79 0,30 

 

Tučné hodnoty – normální rozložení bylo zamítnuto 

  

Testy Sh-W K-S 

Celkové skóre 0,98 0,07 

Skok daleký z místa 0,97 0,08 

Leh-sed 0,97 0,10 

Leger test 0,92 0,11 

Čl. běh 4x10 m 0,97 0,07 

Součet kožních řas 0,87 0,16 

Testy Sh-W K-S 

Celkové skóre 0,98 0,06 

Skok daleký z místa 0,97 0,10 

Leh-sed 0,96 0,09 

Leger test 0,92 0,14 

Čl. běh 4x10 m 0,96 0,10 

Součet kožních řas 0,89 0,14 

Testy Sh-W K-S 

Celkové skóre 0,97 0,09 

Skok daleký z místa 0,97 0,07 

Leh-sed 0,96 0,12 

Leger test 0,94 0,09 

Čl. běh 4x10 m 0,98 0,09 

Součet kožních řas 0,86 0,17 
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Tabulka 9 Normalita dat věková kategorie Tabulka 10 Normalita dat věková kategorie  

9–11 let dívky ZŠ BN    12–14 let chlapci ZŠ BN 

Testy Sh-W K-S 

Celkové skóre 0,98 0,09 

Skok daleký z místa 0,97 0,07 

Leh-sed 0,97 0,11 

Leger test 0,93 0,12 

Čl. běh 4x10 m 0,94 0,15 

Součet kožních řas 0,82 0,25 

 

Tabulka 11 Normalita dat věková kategorie  

12–14 let dívky ZŠ BN   

Testy Sh-W  K-S 

Celkové skóre 0,93 0,14 

Skok daleký z místa 0,95 0,15 

Leh-sed 0,97 0,08 

Leger test 0,90 0,15 

Čl. běh 4x10 m 0,97 0,06 

Součet kožních řas 0,87 0,12 

Tučné hodnoty – normální rozložení bylo zamítnuto 

5.1.4 Ověření normality dat u ZŠ Masarykova  

Následně jsme ověřili normalitu dat výsledků z testové baterie UNIFITEST (6-

60) u ZŠ Masarykova (ZŠ M).  

A. Chlapci a dívky ZŠ Masarykova   

V případě Leger testu, člunkového běhu 4x10 m a součtu kožních řas data 

neměla normální rozložení (tab. 12). U ostatních měřených proměnných byla normalita 

dat potvrzena (celkové skóre, skok daleký z místa a leh-sed). Pro konkrétní průběh 

rozložení dat (graf. znázornění) viz příloha 16. 

B. Chlapci ZŠ Masarykova 

  Normální rozložení dat bylo zamítnuto u leh-sedů a součtu kožních řas (tab. 13). 

U ostatních měřených proměnných byla normalita dat potvrzena (celkové skóre, skok 

daleký z místa, člunkový běh 4x10 m a Leger testu). Pro konkrétní průběh rozložení dat 

(graf. znázornění) viz příloha 17.  

  

Testy Sh-W K-S 

Celkové skóre 0,98 0,06 

Skok daleký z místa 0,95 0,15 

Leh-sed 0,90 0,15 

Leger test 0,92 0,23 

Čl. běh 4x10 m 0,97 0,12 

Součet kožních řas 0,90 0,18 
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C. Dívky ZŠ Masarykova   

V případě člunkového běhu 4x10 m a součtu kožních řas neměla data normální 

rozložení (tab. 14). U ostatních měřených proměnných byla normalita dat potvrzena 

(celkové skóre, skok daleký z místa, leh-sed a Leger test). Pro konkrétní průběh 

rozložení dat (graf. znázornění) viz příloha 18. 

D. Věková kategorie 9–11 let (chlapci, dívky) 

  Normální rozložení dat bylo zamítnuto u Leger testu, člunkového běhu 4x10 m, 

leh-sedů a součtu kožních řas (tab. 15). U ostatních měřených proměnných byla 

normalita dat potvrzena (celkové skóre a skok daleký z místa). Pro konkrétní průběh 

rozložení dat (graf. znázornění) viz příloha 19. 

E. Věková kategorie 12–14 let (chlapci, dívky) 

V případě součtu kožních řas bylo normální rozložení zamítnuto (tab. 16). U 

ostatních měřených proměnných byla normalita dat potvrzena (celkové skóre, skok 

daleký z místa, člunkový běh 4x10 m, leh-sed a Leger test). Pro konkrétní průběh 

rozložení dat (graf. znázornění) viz příloha 20.  

F. Věková kategorie 9–11 let chlapci 

V případě součtu kožních řas bylo normální rozložení zamítnuto (tab. 17). U 

ostatních měřených proměnných byla normalita dat potvrzena (celkové skóre, skok 

daleký z místa, člunkový běh 4x10 m, leh-sed a Leger test). Pro konkrétní průběh 

rozložení dat (graf. znázornění) viz příloha 21. 

G. Věková kategorie 9–11 let dívky 

V případě člunkového běhu 4x10 m a součtu kožních řas neměla data normální 

rozložení (tab. 18). U ostatních měřených proměnných byla normalita dat potvrzena 

(celkové skóre, skok daleký z místa, Leger test a leh-sed). Pro konkrétní průběh 

rozložení dat (graf. znázornění) viz příloha 22. 

H. Věková kategorie 12–14 let chlapci 

V případě leh-sedů a součtu kožních bylo normální rozložení zamítnuto (tab. 

19). U ostatních měřených proměnných byla normalita dat potvrzena (celkové skóre, 
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skok daleký z místa, člunkový běh 4x10 m a Leger test). Pro konkrétní průběh rozložení 

dat (graf. znázornění) viz příloha 23. 

I. Věková kategorie 12–14 let chlapci 

V případě Leger testu neměla data normální rozložení (tab. 20). U ostatních 

měřených proměnných byla normalita dat potvrzena (celkové skóre, skok daleký 

z místa, člunkový běh 4x10 m, leh-sed a součet kožních řas). Pro konkrétní průběh 

rozložení dat (graf. znázornění) viz příloha 24. 

 

Tabulka 12 Normalita dat chlapci a dívky ZŠ M Tabulka 13 Normalita dat chlapci ZŠ M  

Testy Sh-W K-S 

Celkové skóre 0,96 0,10 

Skok daleký z místa 0,98 0,07 

Leh-sed 0,91 0,13 

Leger test 0,96 0,13 

Čl. běh 4x10 m 0,94 0,11 

Součet kožních řas 0,73 0,27 

 

Tabulka 14 Normalita dat dívky ZŠ M Tabulka 15 Normalita dat věková kategorie 9–11 

let chlapci a dívky ZŠ M 

Testy Sh-W K-S 

Celkové skóre 0,96 0,10 

Skok daleký z místa 0,97 0,08 

Leh-sed 0,95 0,07 

Leger test 0,94 0,10 

Čl. běh 4x10 m 0,94 0,14 

Součet kožních řas 0,72 0,19 

 

Tabulka 16 Normalita dat věková kategorie Tabulka 17 Normalita dat věková kategorie  

12–14 let chlapci a dívky ZŠ M   9–11 let chlapci ZŠ M 

Testy Sh-W K-S 

Celkové skóre 0,93 0,15 

Skok daleký z místa 0,96 0,12 

Leh-sed 0,92 0,12 

Leger test 0,91 0,14 

Čl. běh 4x10 m 0,94 0,15 

Součet kožních řas 0,68 0,23 

 

Tučné hodnoty – normální rozložení bylo zamítnuto 

  

Testy Sh-W K-S 

Celkové skóre 0,97 0,05 

Skok daleký z místa 0,99 0,07 

Leh-sed 0,97 0,07 

Leger test 0,96 0,08 

Čl. běh 4x10 m 0,95 0,13 

Součet kožních řas 0,78 0,15 

Testy Sh-W K-S 

Celkové skóre 0,97 0,07 

Skok daleký z místa 0,98 0,10 

Leh-sed 0,98 0,06 

Leger test 0,96 0,12 

Čl. běh 4x10 m 0,91 0,17 

Součet kožních řas 0,78 0,16 

Testy Sh-W K-S 

Celkové skóre 0,97 0,08 

Skok daleký z místa 0,98 0,08 

Leh-sed 0,96 0,12 

Leger test 0,95 0,13 

Čl. běh 4x10 m 0,95 0,11 

Součet kožních řas 0,92 0,13 
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Tabulka 18 Normalita dat věková kategorie Tabulka 19 Normalita dat věková kategorie  

9–11 let dívky ZŠ M    12–14 let chlapci ZŠ M   

Testy Sh-W K-S 

Celkové skóre 0,92 0,15 

Skok daleký z místa 0,97 0,14 

Leh-sed 0,85 0,27 

Leger test 0,95 0,14 

Čl. běh 4x10 m 0,90 0,13 

Součet kožních řas 0,83 0,27 

 

 

Tabulka 20 Normalita dat věková kategorie  

12–14 let dívky ZŠ M 

Testy Sh-W  K-S 

Celkové skóre 0,97 0,08 

Skok daleký z místa 0,97 0,12 

Leh-sed 0,96 0,12 

Leger test 0,93 0,19 

Čl. běh 4x10 m 0,93 0,15 

Součet kožních řas 0,94 0,10 

 

Tučné hodnoty – normální rozložení bylo zamítnuto 

5.2 Porovnání výsledků z testové baterie UNIFITTEST (6-60) vůči 

normám 

K porovnání naměřených výsledků z testové baterie UNIFITTEST (6-60) jsme u 

obou škol použili normy uvedené v publikaci Chytráčková et al. (2002). Pro porovnání 

našich hodnot byly použity hodnoty, které jsou označené jako „průměrné“ a z nich byl 

ještě dodatečně, kromě součtu kožních řas, vypočítán průměr.  

5.2.1 ZŠ Boženy Němcové  

V rámci srovnání průměrných výsledků z motorických testů jednotlivých skupin 

(věkové kategorie ZŠ Boženy Němcové chlapci a dívky) vůči normě uvedené v tab. 21 

vyplývají následující skutečnosti: U testů vytrvalostní člunkový běh na vzdálenost 20 m 

(Leger test) a člunkový běh 4x10m nedosáhla ani jedna z hodnocených skupin žáků ZŠ 

Boženy Němcové (chlapci i dívky) dle norem průměrných výsledků. Chlapci v Leger 

testu byli v průměru o 100 sekund a dívky v průměru o 93,5 sekund horší oproti 

stanovené normě. 

Testy Sh-W K-S 

Celkové skóre 0,97 0,07 

Skok daleký z místa 0,95 0,13 

Leh-sed 0,95 0,08 

Leger test 0,94 0,13 

Čl. běh 4x10 m 0,88 0,17 

Součet kožních řas 0,72 0,21 
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U člunkového běhu 4x10 m byli chlapci o 0,4 s a dívky o 0,7 s horší ve srovnání 

s normou. Významně horší oproti normě byly také dívky (všechny věkové kategorie) v 

testu skok daleký z místa. V průměru byly 22 cm pod stanovenou normou. U skoku 

dalekého z místa nesplnili normy v průměru o 4 cm chlapci věkových kategorií 11 - 12 

let a 14 let. Nejlépe dopadl motorický test leh-sed, kde chlapci i dívky (všechny věkové 

kategorie) dosáhli minimálně průměrných výsledků. 

Tabulka 21 Průměrné výsledky v jednotlivých motorických testech ZŠ Boženy Němcové chlapci a 

dívky v porovnání s platnými normami   

Věk 

Skok 

daleký 

z místa 

Norma Leh-sed Norma 
Leger 

test 
Norma 

Čl. běh 

4x10 m 
Norma 

Chlapci 

9 let 154±12 148,5 42±7 30 242±88 315 12,9±0,7 12,75 

10 let  155±24 157 40±6 33 238±131 352,5 12,8±1,5 12,35 

11 let 164±25 165 43±8 34 187±29 367,5 12,2±0,4 11,95 

12 let 169±24 174 42±11 36 310±117 382,5 12,0±0,9 11,65 

13 let 187±25 184,5 45±8 39 355±122 412,5 11,8±1,0 11,45 

14 let 187±27 196,5 44±7 40 366±169 472,5 11,9±1,8 11,25 

Dívky 

9 let 129±8 142,5 40±5 28 203±73 277,5 14,1±1,2 12,95 

10 let  130±17 151,5 40±7 32 205±67 307,5 13,7±1,3 12,75 

11 let 140±28 160 42±7 34 279±146 315 12,6±1,8 12,45 

12 let 133±15 167 37±7 34 223±138 345 13,0±0,7 12,25 

13 let 149±25 173 40±6 35 266±121 352,5 12,7±0,7 12,15 

14 let 156±17 177 43±4 35 210±7 352,5 12,7±1,6 12,05 

J cm počet sec sec 
Údaje v tabulce uvedeny ve formě   ±SD (průměr±směrodatná odchylka), J – jednotky 

Průměrných výsledků celkového skóre podle normy viz tab. 22 nebylo dosaženo 

ani u jedné věkové kategorie dívek ZŠ Boženy Němcové. Chlapci dosáhli normy pouze 

u věkové kategorie 9 let. Ostatní věkové kategorie chlapců byly v průměru o min. 1 bod 

pod normou. Dívky v průměru dosáhly 18 bodů. Výsledky porovnání však mohou být, 

v případě skupiny chlapců a dívek (11 a 14 let), zkresleny malým počtem probandů 

v hodnocených věkových kategoriích. 

Průměrné součty kožních řas u chlapců i dívek (věkové kategorie) odhalují 

alarmující skutečnost a to: Vyšší hodnoty v proměnné součtu kožních řas než průměrné 

normy. Tento součet je přímým vyjádřením endomorfie člověka tj. jeho aktuální 

adipozitu podkožního tuku, která významně koreluje s limity tělesné zdatnosti. 

Výsledky ukázaly, že u chlapců byla hodnota součtu kožních řas výrazně nad průměrem 

a to min o 4,1 mm a u dívek (kategorie 9 – 12 let) o min. 3,2 mm.      



72 

 

Při interpretaci výsledků: a)  motorických testů, b) celkového skóre a c) součtu 

kožních řas u ZŠ Boženy Němcové (věkové kategorie chlapci i dívky, tab. 21 a 22) vůči 

normám však musíme poukázat na důležitý aspekt. Tím je nerovnoměrné zastoupení a 

někdy velmi malý počet probandů u jednotlivých věkových kategorií. Získané průměry 

v porovnání vůči normám by mohly proto být zkresleny. To byl také důvod, proč nebyla 

v jednotlivých kategoriích počítána statistická významnost.  

Tabulka 22 Průměrné hodnoty celkového skóre a součtu kožních řas u ZŠ Boženy Němcové chlapci 

a dívky v porovnání s platnými normami 

Věk 
Celkové 

skóre 
Norma 

Součet 

kožních řas 
Norma 

Chlapci 

9 let 23±5 22 30,8±20,8 16,1-26,0 

10 let  20±9 22 34,5±19,4 17,6-29,0 

11 let 19±3 22 33,3±18,6 17,6-28,0 

12 let 20±6 22 38,4±22,2 18,1-31,5 

13 let 21±6 22 40,9±28,2 19,6-33,5 

14 let 18±8 22 33,6±22,4 16,6-29,5 

Dívky 

9 let 19±4 22 44,4±20,3 18,1-30,0 

10 let  17±5 22 46,1±22,9 18,1-37,0 

11 let 21±8 22 44,2±19,4 19,6-41,0 

12 let 15±6 22 42,7±17,9 19,1-34,5 

13 let 18±5 22 34,3±10,7 21,6-36,0 

14 let 17±7 22 36,5±24,0 25,6-38,5 

Údaje v tabulce uvedeny ve formě   ±SD (průměr±směrodatná odchylka)     

5.2.2 ZŠ Masarykova  

Výsledky ZŠ Masarykova (tab. 23 a 24) vykazují podobné výsledky nesplnění 

norem jako u ZŠ Boženy Němcové. Společným jmenovatelem obou škol je test aerobní 

zdatnosti – Leger test. Normy u Leger testu dosáhly u chlapců pouze věkové kategorie 

12 a 13-ti letí, u dívek pouze 11-ti letá děvčata. U chlapců se ostatní věkové kategorie 

pohybovaly v průměru o 26,5 s,  u dívek o 61,5 s pod normou.   

U skoku dalekého z místa byla splněna norma pouze u 12-ti letých dívek a u 

člunkového běhu pouze u 10 a 13-ti letých dívek. V rámci skoku dalekého z místa byly 

věkové kategorie dívek 9 - 11 a 13 – 14 let pod normou v průměru o 11,5 cm a u 

člunkové běhu 4x10m věkové kategorie 9, 11 a 13 – 14 let v průměru o 0,5 s (tab. 23).  

Chlapci nedosáhli průměrných výsledků u testů člunkový běh 4x10m (věková 

kategorie 10 - 11 a 14 let) a skok daleký z místa (věkové kategorie 11 a 14 let). Tyto 
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kategorie byly u testu člunkový běh 4x10 m v průměru o 0,5 s a u skoku dalekého 

z místa pak o 12,75 cm pod normou. Nejlepší výsledky byly v motorickém testu leh-

sed, kde chlapci i dívky (všechny věkové kategorie) dosáhli minimálně průměrných 

výsledků, což je společný fenomén obou škol.  

Tabulka 23 Průměrné výsledky v jednotlivých motorických testech ZŠ Masarykova chlapci a dívky 

v porovnání s platnými normami   

Věk 

Skok 

daleký 

z místa 

Norma Leh-sed Norma 
Leger 

test 
Norma 

Čl. běh 

4x10 m 
Norma 

Chlapci 

9 let 156±22 148,5 36±9 30 293±91 315 12,4±1,1 12,75 

10 let  158±18 157 45±6 33 347±110 352,5 12,4±1,1 12,35 

11 let 158±16 165 38±9 34 357±157 367,5 12,4±0,9 11,95 

12 let 175±17 174 46±4 36 446±122 382,5 11,5±0,8 11,65 

13 let 187±18 184,5 51±5 39 424±65 412,5 11,3±0,3 11,45 

14 let 178±10 196,5 47±7 40 403±225 472,5 11,7±1,5 11,25 

Dívky 

9 let 134±19 142,5 38±7 28 244±99 277,5 13,5±1,1 12,95 

10 let  145±18 151,5 41±8 32 305±100 307,5 12,7±0,5 12,75 

11 let 148±21 160 43±8 34 319±87 315 12,9±1,2 12,45 

12 let 167±19 167 44±7 34 308±130 345 11,8±0,6 12,25 

13 let 158±18 173 43±7 35 245±88 352,5 12,4±0,9 12,15 

14 let 150±24 177 43±3 35 225±98 352,5 12,9±0,7 12,05 

J Cm počet sec sec 
Údaje v tabulce uvedeny ve formě   ±SD (průměr±směrodatná odchylka), J – jednotky 

Chlapci a dívky ze ZŠ Masarykova (tab. 24) nedosáhli průměrného celkového 

skóre pouze u věkových kategorií chlapců (11 a 14 let) v průměru o 1,5 bodu, u dívek (9 

a 13 - 14 let) o 3 body, avšak výsledek u 14-ti letých chlapců a dívek může být ovlivněn 

malým počtem probandů v těchto kategoriích, n= 3 pro chlapce a n= 4 pro dívky.    

Při srovnání průměrných součtů kožních řas u každého pohlaví pouze jedna 

věková kategorie přesáhla normou stanovený průměrný výsledek. U dívek to byla 

věková kategorie 10 let o hodnotu 0,5 mm, u chlapců věková kategorie 11 let o 1,6 mm 

nad normu 

Porovnávání průměrných výsledků z motorických testů, celkového skóre a 

součtu kožních řas u ZŠ Masarykova (věkové kategorie chlapci i dívky, tab. 23 a 24) 

vůči normám musíme brát v potaz poměrně velké směrodatné odchylky. Navíc 

objektivita hodnocení získaných průměru vůči normám může být do jisté míry 
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ovlivněna i malým počtem některých věkových kategorií. Pro malý počet probandů 

v jednotlivých kategoriích nebyla počítána statistická významnost. 

Tabulka 24 Průměrné hodnoty celkového skóre a součtu kožních řas u ZŠ Masarykova chlapci a 

dívky v porovnání s platnými normami 

Věk 
Celkové 

skóre 
Norma 

Součet 

kožních řas 
Norma 

Chlapci 

9 let 24±7 22 23,7±6,8 16,1-26,0 

10 let  24±7 22 26,0±14,3 17,6-29,0 

11 let 20±7 22 29,6±21,4 17,6-28,0 

12 let 26±5 22 29,9±11,3 18,1-31,5 

13 let 25±3 22 30,5±13,6 19,6-33,5 

14 let 21±7 22 18,3±2,6 16,6-29,5 

Dívky 

9 let 21±7 22 27,7±10,2 18,1-30,0 

10 let  23±6 22 37,5±24,6 18,1-37,0 

11 let 22±7 22 26,2±8,2 19,6-41,0 

12 let 24±6 22 27,8±6,7 19,1-34,5 

13 let 19±5 22 33,2±11,2 21,6-36,0 

14 let 16±4 22 31,5±4,6 25,6-38,5 

Údaje v tabulce uvedeny ve formě   ±SD (průměr±směrodatná odchylka) 

5.3 Porovnání výsledků ZŠ Masarykova a ZŠ Boženy Němcové z testové 

baterie UNIFITTEST (6-60) 

5.3.1 ZŠ Boženy Němcové a ZŠ Masarykova   

Nejprve jsme porovnávali výsledky z testové baterie UNIFITTEST (6-60) ze ZŠ 

Boženy Němcové (chlapci a dívky, n= 109) s výsledky ze ZŠ Masarykova (chlapci a 

dívky, n= 93) viz tabulka 25. Grafické znázornění porovnání dat viz příloha 25.  

V podkapitolách 5.3.1 – 5.3.6 je v tabulkách vždy pro porovnávané soubory 

uveden průměr (  ) se směrodatnou odchylkou, medián (  ) a hodnota p (hladina 

významnosti). Při normálním rozložení dat u porovnávaných souborů je uvedeno tzv. T- 

kritérium (statistická významnost dvou-výběrového T-testu) a Cohen d (věcná 

významnost). Při nenormálním rozložení dat u porovnávaných souborů je uvedena tzv. 

z-hodnota (statistická významnost Mann-Whitney U test) a hodnota z-testu (věcná 

významnost).   
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Tabulka 25 Porovnání výsledků z testové baterie UNIFITTEST (6-60) ZŠ Boženy Němcové (chlapci 

a dívky) se ZŠ Masarykova (chlapci a dívky)  

Testy 

ZŠ Boženy 

Němcové 
ZŠ 

Masarykova T krit. 
Z 

hodnota 
p 

hodnota 
Cohen 

d 
Z-test 

            

Celkové 

skóre 
19±6 19 22±6 23 3,52* 

 
≤ 0,001 0,46 

 

Leh-sed 41±8 41 42±7 43 1,36 
 

0,17 0,14 
 

Skok 

daleký z 

místa 
153±28 154 157±22 155 

 
1,50 0,13 

 
0,21 

Leger 

test 
261±121 230 318±120 320 

 
3,54* ≤ 0,001 

 
0,51 

Čl. běh 

4x10m 
12,7±1,2 12,7 12,4 ±1 12,2 

 
2,17* 0,029 

 
0,3 

Součet 

kožních 

řas 
39,4±20,5 32 29,3±14 25,5 

 
3,79* ≤ 0,001 

 
0,53 

* hodnoty jsou statisticky významné při hladině významnosti p < 0,05, tučné hodnoty – významný 

rozdíl mezi skupinami 

Výsledné hodnoty porovnání ZŠ Boženy Němcové a ZŠ Masarykovy (tab. 25) 

poukazují na významný statistický rozdíl mezi skupinami u celkového skóre, kde ZŠ 

Masarykova byla statisticky významně lepší než žáci ZŠ Boženy Němcové. Rozdíl mezi 

školami byl dle průměrů 3 body. Věcná významnost pomocí Cohenova d však 

poukazuje pouze na malý efekt (d= 0,2-0,5).  

Statistický významný rozdíl byl zjištěn i u motorických testů Leger test, 

člunkový běh 4x10 m a u součtu kožních řas. V případě těchto uvedených motorických 

testů byla ZŠ Masarykova statisticky významně lepší než ZŠ Boženy Němcové. Rozdíl 

mezi školami v Leger testu dle mediánů byl 90 sekund z čehož můžeme usuzovat, že 

aerobní zdatnost žáků ZŠ Masarykova je významně vyšší než u žáků ZŠ Boženy 

Němcové. To bylo následně podpořeno i zjištěnou hodnotou věcné významnosti (r = 

0,50-1,00), která v tomto případě poukazuje na velký efekt.    

Velký efekt byl zjištěn i u rozdílu součtu kožních řas (r = 0,50-1,00), kde žáci ze 

ZŠ Masarykova mají významně nižší hodnoty než žáci ze ZŠ Boženy Němcové a to 

skoro o 10 mm. Potvrzuje se tím obecný fakt, že morfologická stavba (především podíl 

tukové složky ovlivňuje míru aerobní zdatnosti.  
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U člunkového běh 4x10 m byl rozdíl shledán také věcně významný (střední 

efekt, r = 0,30-0,50). Srovnání škol v motorických testech leh-sed a skok daleký z místa 

bylo mezi skupinami shledáno jako nevýznamné (statisticky i věcně). 

5.3.2 ZŠ Boženy Němcové a ZŠ Masarykova – věkové kategorie 9-11 let a 12–

14 let   

V dalším kroku jsme chlapce a dívky z obou škol rozdělili do věkových 

kategorií 9–11 let a 12–14 let. Nejprve jsme porovnávali výsledky z testové baterie 

UNIFITTEST (6-60) mezi žáky ZŠ Boženy Němcové (chlapci a dívky, n= 49) a ZŠ 

Masarykova (chlapci a dívky, n= 55) věkové kategorie 9-11 let viz tabulka 26. Grafické 

znázornění porovnání dat viz příloha 26. 

Tabulka 26 Porovnání výsledků z testové baterie UNIFITTEST (6-60) ZŠ Boženy Němcové (chlapci 

a dívky) se ZŠ Masarykova (chlapci a dívky) u věkové kategorie 9-11 let 

Testy 

ZŠ  
Boženy Němcové 

ZŠ 

Masarykova T krit. 
Z 

hodnota 
p 

hodnota 
Cohen 

d 
Z-test 

            

Celkové 

skóre 
20±6 20 22±7 23 2,21* 

 
0,03 0,31 

 

Skok 

daleký z 

místa 
142±21 136 149±19 151 1,90 

 
0,06 0,35 

 

Leger 

test 
222±91 200 316±106 310 

 
4,56* ≤ 0,001 

 
0,89 

Čl. běh 

4x10m 
13,3±1 13,1 12,7±1 12,4 

 
2,31*  0,02 

 
0,45 

Leh-sed 41±7 40 41±8 42 
 

0,38 0,7 
 

0,07 

Součet 

kožních 

řas 
40±20 32 29±16 25 

 
3,19* ≤ 0,001 

 
0,62 

* hodnoty jsou statisticky významné při hladině významnosti p < 0,05, tučné hodnoty – významný 

rozdíl mezi skupinami 

Nejmarkantnější statistický i věcný rozdíl s efektem (r = 0,50-1,00) byl u 

kategorie 9-11 let zjištěn v Leger testu a v součtu kožních řas. Věková kategorie 9–11 

let ze ZŠ Masarykova byla v motorickém testu Leger test významně lepší dle mediánů 

skoro o 2 minuty a žáci ze ZŠ Masarykova měli také významně nižší hodnoty součtu 

kožních řas, o 7 mm, ve srovnání s žáky z věkové kategorie 9–11 let ZŠ Boženy 

Němcové. Opět se potvrzuje, že žáci ze ZŠ Masarykova disponují vyšší kapacitou 
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aerobní zdatnosti, která souvisí i s morfologickou stavbou, především podílu tukové 

složky, který je u žáků ZŠ Masarykova nižší než u žáků ZŠ Boženy Němcové. 

Věková kategorie 9-11 let ZŠ Masarykova byla statisticky i věcně s efektem (r = 

0,30-0,50) lepší dle mediánu o 0,7 s v člunkovém běhu 4x10 m a v celkovém skóre dle 

průměru o 2 body, avšak pouze s malým s efektem (d= 0,2-0,5) než ZŠ Boženy 

Němcové. Rozdíly v motorických testech leh-sed a skok daleký z místa byly mezi 

věkovými kategoriemi shledány jako nevýznamné. 

Následně jsme porovnali výsledky z testové baterie UNIFITTEST (6-60) u ZŠ 

Boženy Němcové (chlapci a dívky, n= 60) a ZŠ Masarykova (chlapci a dívky, n= 38) 

věkové kategorie 12-14 let viz tabulka 27. Grafické znázornění porovnání dat viz 

příloha 27.   

Tabulka 27 Porovnání výsledků z testové baterie UNIFITTEST (6-60) ZŠ Boženy Němcové (chlapci 

a dívky) se ZŠ Masarykova (chlapci a dívky) u věkové kategorie 12 - 14 let  

Testy 

ZŠ  
Boženy Němcové 

ZŠ 

Masarykova T krit. 
Z 

hodnota 
p 

hodnota 
Cohen 

d 
Z-test 

            

Celkové 

skóre 
19±6 19 22±6 23 2,62* 

 
0,012 0,5 

 

Skok 

daleký z 

místa 
162±30 161,5 168±20 171,5 1,01 

 
0,31 0,22 

 

Leger 

test 
293±133 270 322±138 337,5 

 
1,04 0,30 

 
0,2 

Čl. běh 

4x10m 
12,3±1 12,3 11,9±1 11,9 1,97 

 
0,05 0,4 

 

Leh-sed 42±9 41,5 45±7 45,5 
 

2,35* 0,018 
 

0,47 

Součet 

kožních 

řas 
39±20 32 29,5±10 26,5 

 
1,92 0,053 

 
0,38 

* hodnoty jsou statisticky významné při hladině významnosti p < 0,05, tučné hodnoty – významný 

rozdíl mezi skupinami 

Celkové skóre bylo statisticky i věcně s efektem (d= 0,5-0,8) vyšší o 3 body u 

věkové kategorie 12-14 let ZŠ Masarykova, která dosáhla u motorického testu leh-sed 

statisticky i věcně s efektem (r= 0,30-0,50) o 4 leh-sedy více a u součtu kožních řas 

dosáhla dle věcné významnosti s efektem (r= 0,30-0,50) nižší hodnoty o 5,5 mm než 

věková kategorie 12–14 let ZŠ Boženy Němcové. 
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U motorických testů člunkový běh 4x10 m a skok daleký z místa byly rozdíly 

diagnostikovány jako statisticky a věcné nevýznamné. Objektivita zjištěných rozdílů 

však v tomto případě může být ovlivněna poměrně značnou nevyrovnaností souborů, 

především rozdílným počtem probandů ve srovnávaných kategoriích. 

5.3.3 ZŠ Boženy Němcové - chlapci a ZŠ Masarykova – chlapci 

 Tabulka 28 prezentuje hodnoty z porovnání výsledků testové baterie 

UNIFITTEST (6-60) ze ZŠ Boženy Němcové (chlapci, n= 54) s výsledky ze ZŠ 

Masarykova (chlapci, n= 35). Grafické znázornění porovnání dat viz příloha 28.  

Tabulka 28 Porovnání výsledků z testové baterie UNIFITTEST (6-60) ZŠ Boženy Němcové 

(chlapci) se ZŠ Masarykova (chlapci)  

Testy 

ZŠ Boženy 

Němcové 
Chlapci 

ZŠ 

Masarykova 
Chlapci T krit. 

Z 
hodnota 

p 
hodnota 

Cohen 

d 
Z-test 

            

Celkové 

skóre 
20±6 21 23±6 24 1,87 

 
0,064 0,46 

 

Skok 

daleký z 

místa 
170±25 168 167±20 164 0,68 

 
0,49 0,12 

 

Čl. běh 

4x10m 
12,2±1 12,2 12,0±1 12,0 0,96 

 
0,33 0,2 

 

Leger 

test 
296±125 260 374±130 370 

 
2,79* 0,005 

 
0,59 

Leh-sed 43±9 42 44±8 46 
 

0,94 0,34 
 

0,2 

Součet 

kožních 

řas 
36,4±22 28,2 26,8±14 21,5 

 
2,39* 0,016 

 
0,51 

* hodnoty jsou statisticky významné při hladině významnosti p < 0,05, tučné hodnoty – významný 

rozdíl mezi skupinami 

Nejvýznamnější statistický i věcný rozdíl ve výsledcích s efektem (r = 0,50-

1,00) byl u chlapců zjištěn v Leger testu a v součtu kožních řas. Chlapci ze ZŠ 

Masarykova byli v motorickém testu Leger testu významně lepší dle mediánu skoro o 2 

minuty a dosahovali také významně nižších hodnot u součtu kožních, o 6,7 mm, 

v komparaci s chlapci ze ZŠ Boženy Němcové.     

Chlapci ze ZŠ Masarykova disponují vyšší kapacitou aerobní zdatnosti, která 

souvisí s morfologickou stavbou (podíl tukové složky), které mají chlapci dle zjištěných 

hodnot méně (statisticky i věcně). Rozdíly v celkovém skóre a ve zbývajících třech 
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motorických testech byly mezi chlapci s obou škol shledány jako nevýznamné. 

Objektivita zjištěných rozdílů však může být ovlivněna poměrně značnou 

nevyrovnaností souborů (rozdílný počet probandů: n= 54, n= 35).  

5.3.4 ZŠ Boženy Němcové - dívky a ZŠ Masarykova – dívky 

V tabulce 29 uvádíme hodnoty z porovnání výsledků testové baterie 

UNIFITTEST (6-60) ze ZŠ Boženy Němcové (dívky, n= 55) s výsledky ze ZŠ 

Masarykova (dívky, n= 58). Grafické znázornění porovnání dat viz příloha 29. 

Tabulka 29 Porovnání výsledků z testové baterie UNIFITTEST (6-60) ZŠ Boženy Němcové (dívky) 

se ZŠ Masarykova (dívky)  

Testy 

ZŠ Boženy 

Němcové 
Dívky 

ZŠ 

Masarykova 
Dívky T krit. 

Z 
hodnota 

p 
hodnota 

Cohen 

d 
Z-test 

            

Celkové 

skóre 
17±5 18 21±6 21,5 3,58* 

 
≤ 0,001 0,66 

 

Skok 

daleký z 

místa 
135±19 132 151±20 148,5 3,98* 

 
≤ 0,001 0,79 

 

Leh-sed 39±6 40 42±7 42,5 1,80 
 

0,073 0,46 
 

Leger 

test 
227±107 200 285±100 270 

 
3,11* ≤ 0,001 

 
0,58 

Čl. běh 

4x10m 
13,3±1,1 13,1 12,6±1 12,4 

 
3,29* ≤ 0,001 

 
0,62 

Součet 

kožních 

řas 
42,2±18 37,5 30,7±13 27,6 

 
3,72* ≤ 0,001 

 
0,70 

* hodnoty jsou statisticky významné při hladině významnosti p < 0,05, tučné hodnoty – významný 

rozdíl mezi skupinami 

U celkového skóre, součtu kožních řas a v motorických testech člunkový běh 

4x10 m, Leger test a skok daleký z místa byly zjištěny statisticky i věcně významné 

rozdíly mezi dívkami. Dívky ze ZŠ Masarykova byly statisticky a věcně s efektem (d= 

0,5-0,8) významně lepší dle průměrů v celkovém skóre o 4 body a ve skoku dalekém 

dokonce o 16 cm než dívky ze ZŠ Boženy Němcové, což vypovídá o vyšší dynamické, 

výbušně (explozivní) silové schopnosti dolních končetin.  

Významně nižších hodnot v člunkovém běhu 4x10 m dle mediánu o 0,7 s, v 

součtu kožních řas skoro o 10 bodů a více jak o minutu lepších výsledků v Leger testu 

dosahovaly statisticky i věcně s efektem (r = 0,50 – 1,00) dívky ze ZŠ Masarykova, což 
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poukazuje na fakt, že v případě Leger testu a součtu kožních řas disponují vyšší 

kapacitou aerobní zdatnosti, která souvisí s morfologickou stavbou (podíl tukové 

složky), které mají dívky dle zjištěných hodnot méně (statisticky i věcně). Pouze rozdíly 

v motorickém testu leh-sed byly u dívek shledány jako nevýznamné.  

5.3.5 ZŠ Boženy Němcové – chlapci a dívky  

Tabulka 30 předkládá hodnoty z porovnání výsledků testové baterie 

UNIFITTEST (6-60) ze ZŠ Boženy Němcové – chlapci (n= 54) s dívkami (n= 55). 

Grafické znázornění porovnání dat viz příloha 30.  

Tabulka 30 Porovnání výsledků z testové baterie UNIFITTEST (6-60) ZŠ Boženy Němcové 

(chlapci) se ZŠ Boženy Němcové (dívky)  

Testy 

ZŠ Boženy 

Němcové 
Chlapci 

ZŠ Boženy 

Němcové 
Dívky T krit. 

Z 
hodnota 

p 
hodnota 

Cohen 

d 
Z-test 

            

Celkové 

skóre 
20±6 21 17±5 18 2,65* 

 
0,009 0,49 

 

Skok 

daleký z 

místa 
170±25 168 135±19 132 7,92* 

 
≤ 0,001 1,5 

 

Leh-sed 42±8 42 39±6 40 2,10* 
 

0,037 0,38 
 

Čl. běh 

4x10m 
12,2±1 12,2 13,3±1,1 13,1 4,89* 

 
≤ 0,001 0,96 

 

Leger 

test 
296±125 260 227±107 200 

 
2,99* 0,002 

 
0,57 

Součet 

kožních 

řas 
 36,4±22 28,2 42,2±18 37,5 

 
2,60* 0,01 

 
0,5 

* hodnoty jsou statisticky významné při hladině významnosti p < 0,05, tučné hodnoty – významný 

rozdíl mezi skupinami 

Mezi chlapci a dívkami jsme odhalili významné rozdíly u celkového skóre, 

součtu kožních řas a ve všech motorických testech. Nejmarkantnější statistický a věcný 

rozdíl s efektem (d>0,8) jsme zjistili u chlapců v testu skok daleký z místa a člunkový 

běh 4x10 m. Chlapci měli v motorickém testu skok daleký z místa v průměru o 35 cm 

vyšší výkony a v člunkovém běhu 4x10m o více jak 1 vteřinu lepší výsledky než dívky. 

Potvrzuje to fakt, že morfologické predispozice se u chlapců a dívek liší. U dívek je 

poměr aktivní hmoty k celkové tělesné hmotnosti nižší (menší svalová vybavenost než u 

chlapců), mají nižší svalový tonus, méně svalových vláken a více pomalých svalových 
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vláken, což se odráží např. v rychlostních předpokladech, které jsou jedním z hlavních 

atributů ovlivňujících výsledek v člunkového běhu 4x10 m. Dívky mají kratší končetiny 

než chlapci, dosahují v průměru menší výšky, což potvrzují i naše data, jelikož dívky 

mají v průměru o 7 cm nižší výšku než chlapci, což má poměrně velký vliv na výkon 

v motorickém testu skok daleký z místa.        

Morfologické predispozice a genetická výbava se projevuje u rozdílů součtu 

kožních řas a ve výsledcích z Leger testu, kde chlapci statisticky a věcně s efektem (r = 

0,50 – 1,00) dosahují významně vyšších výsledků v Leger testu dle mediánu o 1 minuty 

a o 10 mm nižších hodnot u součtu kožních řas. Potvrzuje to fakt, že aerobní zdatnost je 

podmíněna množstvím podílu tukové hmoty. Navíc dívky dle genetických predispozic 

mají menší srdce, nižší plicní kapacitu, nižší možnost transportu a maximální spotřeby 

kyslíku a větší procento tělesného tuku než chlapci. Výsledky v motorických testech 

prokazují vývojové trendy motorické výkonnosti v oblasti pohlavního dimorfismu. V 

motorickém testu leh-sed a v celkovém skóre chlapci dosáhli staticky významně lepší 

výsledků než dívky, avšak věcná významnost poukazuje pouze na malý efektu (d= 0,2 – 

0,5).  

5.3.6 ZŠ Masarykova – chlapci a dívky  

V tabulce 31 uvádíme hodnoty z porovnání výsledků testové baterie 

UNIFITTEST (6-60) ze ZŠ Masarykova – chlapci (n= 35) s dívkami (n= 58). Grafické 

znázornění porovnání dat viz příloha 31. 
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Tabulka 31 Porovnání výsledků z testové baterie UNIFITTEST (6-60) ZŠ Masarykova (chlapci) 

se ZŠ Masarykova (dívky)  

Testy 

ZŠ  
Masarykova 

Chlapci 

ZŠ 

Masarykova 
Dívky T krit. 

Z 
hodnota 

p 
hodnota 

Cohen 

d 
Z-test 

            

Celkové 

skóre 
23±6 24 21±6 21,5 1,26 

 
0,20 0,33 

 

Skok 

daleký z 

místa 
167±20 164 151±20 148,5 3,60* 

 
≤ 0,001 0,8 

 

Leger 

test 
374±130 370 282±100 270 3,66* 

 
≤ 0,001 0,8 

 

Čl. běh 

4x10m 
12,0±1 12 12,6±1 12,4 

 
2,64* 0,008 

 
0,55 

Leh-sed 44±8 46 42±7 42 
 

1,40 0,16 
 

0,29 

Součet 

kožních 

řas 
26,7 ±14 21,5 30,7±14 27,6 

 
2,35* 0,018 

 
0,48 

* hodnoty jsou statisticky významné při hladině významnosti p < 0,05, tučné hodnoty – významný 

rozdíl mezi skupinami 

Motorický test skok daleký z místa, Leger test, čl. běh 4x10 m a součet kožních 

řas vykazoval největší rozdíly. Chlapci v motorických testech skok daleký z místa a 

Leger test dosahovali statisticky a věcně, s efektem (d= 0,5 – 0,8), významně lepších 

výsledků dle průměru o více jak jeden a půl minuty, respektive o 16 cm ve srovnání 

s dívkami. Statisticky a věcně s efektem (r = 0,5 – 1,0) v součtu kožních řas s nižší 

hodnotou o 6 mm a v člunkovém běhu 4x10 m s efektem (r= 0,30 – 0,50) s nižším 

(rychlejším) výsledkem dle mediánu o 0,4 s byli chlapci významně lepší než dívky. 

Rozdíly v celkovém skóre a v motorickém testu leh-sed byly mezi chlapci a dívkami 

shledány jako nevýznamné. 

U chlapců a dívek ze ZŠ Masarykova můžeme potvrdit podobné závěry jako u 

srovnání chlapců a dívek ze ŽŠ Boženy Němcové. Morfologické predispozice a 

genetická výbava se projevují u rozdílů součtu kožních řas a ve výsledcích v testech 

Leger testu, skok daleký z místa a člunkovém běhu 4x10 m. Výsledky v motorických 

testech prokazují vývojové trendy motorické výkonnosti v oblasti pohlavního 

dimorfismu. 
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5.3.7 Věkové kategorie 9 – 11 a 12 - 14 let ZŠ Boženy Němcové a ZŠ 

Masarykova – analýza rozptylů 

 Pro analýzu rozptylů pomocí ANOVY byli žáci ZŠ Boženy Němcové a ZŠ 

Masarykova roztříděni do dvou věkových kategorií (9 – 11 a 12 – 14 let) a následně v 

těchto věkových kategoriích dle pohlaví rozdělení na celkem 8 skupin - viz schéma. 

Výsledky UNIFITTESTU (6-60) těchto skupin jsme pak mezi sebou porovnávali na 

základě Tukey-Krameryho a Bonferroni post hoc testů, které nám diagnostikovaly 

významné rozdíly mezi soubory. V tabulce 32 je uvedena u každé věkové kategorie 

hodnota průměru se směrodatnou odchylkou, medián, počet probandů. Pod každým 

testem je uvedeno testové kritérium a věcná významnost celého modelu dle Hays 

omega s kriteriální hladinou Hays ɷ > 0,06. Pro normální rozložení dat hodnota F-ratio 

pro nenormální rozložení dat hodnota Chí-square vždy s hladinou významnost p < 0,05.       

a) Věkové kategorie ZŠ Boženy Němcové  

 9 – 11 let chlapci (ZŠ BN 9-11 Chlapci) 

 9 – 11 let dívky (ZŠ BN 9-11 Dívky) 

 12 – 14 let chlapci (ZŠ BN 12-14 Chlapci) 

 12 – 14 let dívky (ZŠ BN 12-14 Dívky) 

b) Věkové kategorie ZŠ Masarykova 

 9 – 11 let chlapci (ZŠ M 9-11 Chlapci) 

 9 – 11 let dívky (ZŠ M 9-11 Dívky) 

 12 – 14 let chlapci (ZŠ M 12-14 Chlapci) 

 12 – 14 let dívky (ZŠ M 12-14 Dívky) 
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Tabulka 32 Rozdíl výsledků z testové baterie UNIFITTEST (6-60) ZŠ Boženy Němcové a ZŠ Masarykova, věkové kategorie 9 - 11 a 12 – 14 let – analýza rozptylu   

Testy Celkové skóre 
Skok daleký 

z místa 
Leger test Čl. běh 4x10 m Leh -sed Součet kožních řas 

Kategorie N                                     

ZŠ BN 9-11 

Chlapci 
20 21±6 22 157±19 159,5 230±96 197,5* 12,7±1 12,5 42±7 40,5 33±19 25 

ZŠ M 9-11  

Chlapci 
21 23±7 23 158±17 157 340±121 330* 12,4±1 12,2 41±8 43 27±15,5 20,3 

ZŠ BN 9-11 

Dívky 
29 19±6* 18 131±17* 131 217±88 200* 13,7±1 13,5* 40±7 40 45±20,5 36,3* 

ZŠ M 9-11 

Dívky 
34 22±6* 22 144±19* 146,5 301±95 275* 12,9±1 12,5* 41±7 41 30±17 26* 

ZŠ BN 12-14 

Chlapci 
34 20±6 20,5 179±26 175,5 335±125 307,5* 11,9±1 11,7 44±9 42,5 38,6±24 30,65 

ZŠ M 12-14 

Chlapci 
14 24±5 25 181±16 180,5 425±130 410* 11,4±0,8 11,4 49±5 50 26,8±11,5 22,5 

ZŠ BN 12-14 

Dívky 
26 16,5±5* 15,5 141±22* 139 239±125 222,5 

12,9±0,7

* 
13,1 39±6* 39 39±15 38* 

ZŠ M 12-14 

Dívky 
24 21±6* 21 160±19* 162 263±105 227,5 

12,3±0,8

* 
12,0 44±7* 43 31,2±9 30,1* 

Test. kritérium 
F-ratio 

Chi-

square 

(H) 

F-ratio 

Chi-

square 

(H) 

F-ratio 

Chi-

square 

(H) 

F-ratio 

Chi-

square 

(H) 

F-ratio 

Chi-

square 

(H) 

F-ratio 

Chi-

square 

(H) 

3,41 21,48 19,20 83,19 8,02 44,96 10,24 52,54 2,78 17,90 3,30 29,71 

p hodnota ≤ 0,001 ≤ 0,003 ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,008 ≤ 0,012 ≤ 0,002 ≤ 0,000 

Hays ɷ 0,076 0,38 0,19 0,24 0,058 0,85 

* hodnoty jsou statisticky významné při hladině významnosti p < 0,05 
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A. ZŠ Boženy Němcové chlapci a ZŠ Masarykova chlapci - věkové 

kategorie 9 – 11 let  

Analýza rozptylu odhalila jeden významný rozdíl u motorického testu Leger test, 

kde chlapci ze ZŠ Masarykova dosahovali významně lepších výsledků dle mediánu o 

více jak 2 minuty (132,5) při efektu věcné významnosti (z-test, r= 0,96) než chlapci ze 

ZŠ Boženy Němcové ve věkové kategorii 9-11 let. Výsledek vypovídá o velkých 

rozdílech kapacity aerobní zdatnosti mezi těmito skupinami. 

B. ZŠ Boženy Němcové dívky a ZŠ Masarykova dívky - věkové 

kategorie 9 – 11 let  

  Významné rozdíly byly shledány u rozdílů výsledků součtu kožních řas, 

celkového skóre a v motorických testech skok daleký z místa, Leger test a člunkový běh 

4x10 m. Dívky ze ZŠ Masarykova dosahovaly významně lepších výsledků v celkovém 

skóre v průměru o 3 body, v člunkovém běhu o 0,8 desetin s a ve skoku dalekém 

z místa o 13 cm při efektu věcné významnosti (Cohen d = 1,2; z-test, r= 0,60; d= 3,06) 

ve srovnání s dívkami ze ZŠ Boženy Němcové.  

Dívky ze ZŠ Masarykova dosahovaly významně lepších výsledků v motorickém 

testu Leger testu dle mediánů o více než minutu (75 s) a nižších výsledků dle mediánu o 

10,3 mm v součtu kožních řas při efektu věcné významnosti (r= 0,85; r= 0,82) než 

dívky ze ZŠ Boženy Němcové, což potvrzuje, že vyšší podíl tukové složky ovlivňuje 

kapacitu aerobní zdatnosti v případě dívek ZŠ Boženy Němcové. 

C. ZŠ Boženy Němcové chlapci a ZŠ Masarykova chlapci - věkové 

kategorie 12 – 14 let 

Mezi chlapci s obou škol jsme zjistili významný rozdíl u motorického testu 

Leger test, kde chlapci ze ZŠ Masarykova dosáhli dle mediánu o 102,5 s lepšího 

výsledku než chlapci ze ZŠ Boženy Němcové při efektu věcné významnosti (r= 0,64). 

Tento skoro dvouminutový rozdíl vypovídá o tom, že kapacita aerobní zdatnosti 

chlapců ze ZŠ Masarykova je významně vyšší než u chlapců ze ZŠ Boženy Němcové ve 

věkové kategorii 12 – 14 let. Objektivita zjištěných výsledků však může být ovlivněna 

poměrně značnou nevyrovnaností souborů (rozdílný počet probandů).  
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D. ZŠ Boženy Němcové dívky a ZŠ Masarykova dívky - věkové 

kategorie 12 – 14 let  

Významné rozdíly u dívek z obou škol jsme zjistili v celkovém skóre, v součtu 

kožních řas a v motorických testech skok daleký z místa, leh-sed a člunkový běh 4x10 

m. Dívky ze ZŠ Masarykova dosahovaly významně lepších výsledků v testu skok 

daleký z místa v průměru o 19 cm, v leh-sedu o 5 leh-sedů a v člunkovém běhu byly 

rychlejší o 0,6 desetin sekundy při efektem věcné významnosti (Cohen d, d = 4,2; d= 

1,7; d= 0,69) ve srovnání s dívkami ze ZŠ Boženy Němcové.  

Celkové skóre a součet kožních řas vykazoval významný rozdíl při efektu (d= 

1,9; r= 0,49), kde dívky ze ZŠ Masarykova dosáhly v průměru o 4 body lepšího celkové 

skóre a o necelých dle mediánu 8 mm nižších hodnot součtu kožních řas než dívky ze 

ZŠ Boženy Němcové ve věkové kategorii 12-14 let. 

Výsledky vypovídají o tom, že dívky ze ZŠ Masarykova na základě výsledků 

motorického testu skoku dalekého z místa a součtu kožních řas disponují vyšší 

explozivní sílou dolních končetin a mají nižší podíl tukové hmoty než dívky ze ZŠ 

Boženy Němcové.  

5.4 Skladba volnočasových aktivit ZŠ Boženy Němcové a ZŠ Masarykova 

dle četností u vybraných faktorů ze sociologického dotazníku COMPASS 

II. 

 Rozdíl ve skladbě volnočasových aktivit dle četností u vybraných faktorů mezi 

ZŠ Boženy Němcové a ZŠ Masarykova byl rozdělen na tři části:  

1. Skladba volnočasový aktivit dle vybraných faktorů u ZŠ Boženy Němcové 

(chlapci a dívky) a ZŠ Masarykova (chlapci a dívky),  

2. Skladba volnočasový aktivit dle vybraných faktorů věková kategorie 9 – 11 let 

(chlapci a dívky) ze ZŠ Boženy Němcové a ZŠ Masarykova  

3. Skladba volnočasový aktivit dle vybraných faktorů věková kategorie 12 – 14 let 

(chlapci a dívky) ze ZŠ Boženy Němcové a ZŠ Masarykova  

 V našem výzkumu jsme se zaměřili na tři faktory, které byly převzaty 

z výzkumu: „Monitorování účasti mládeže ve sportu a pohybové aktivitě v České 

republice“ Rychteckého et al. (2006). Faktor F3 a F4 byl převzat, faktor F5 byl upraven 

a doplněn o některé položky. 
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 F3: Postoj ke sportu a pohybové aktivitě (3 položky) 

9. Organizování soutěživých sportů, 10. Návštěvy sportovních soutěží, utkání, 21. 

Rekreační, neorganizovaný, organizovaný sport)  

 F4: audiovize, multimédia, virtuální realita (2 položky) 

3. Sledování televize/videa, 7. Hraní karet, video hry, počítač  

 F5: kulturně – individuální aktivity (4 položky)  

1. Poslech hudby, 2. Hra na hudební nástroj, zpívání ve sboru, 8. Četba (knihy, 

časopisy), 16. Návštěvy kin, divadel, koncertů 

5.4.1 Faktor F3, F4 a F5 u ZŠ Boženy Němcové (chlapci a dívky) a ZŠ 

Masarykova (chlapci a dívky) 

Nejdříve jsme hodnotili četnosti faktorů F3, F4, F5 pomocí testu dobré shody 

Chí-kvadrát mezi ZŠ Boženy Němcové (chlapci a dívky) a ZŠ Masarykova (chlapci a 

dívky). V tabulce 33 jsou uvedeny hodnoty četností jednotlivých škol, výsledek testu 

Chí-kvadrát při hladině významnosti p< 0,05 a hodnota věcné významnosti. 

Tabulka 33 Rozdíl ve skladbě volnočasových aktivit dle četností u faktorů F3, F4 a F5 mezi ZŠ 

Masarykova (chlapci a dívky) a ZŠ Boženy Němcové (chlapci a dívky) 

Faktor 

ZŠ Boženy 

Němcové 

ZŠ 

Masarykova 
Chí-

kvadrát 

Effect 

size  

η
2
 

p 

N= 109 N= 93 

Četnost 

F3 

Odpovědí 155 155 
4,00 0,05 0,134 

Neodpovědí 172 124 

Četnost 

F4 

Odpovědí 156 166 
19,4* 0,15 ≤ 0,000 

Neodpovědí 62 20 

Četnost 

F5 

Odpovědí 246 222 
0,87 0,02 0,65 

neodpovědí 190 150 

p – hladině významnosti 

 Při porovnání četností u jednotlivých faktorů F3, F4 a F5 mezi ZŠ Boženy 

Němcové a ZŠ Masarykova (chlapci a dívky) jsme zjistili, že statisticky významný 

rozdíl se nachází u faktoru F4. ZŠ Masarykova vykazuje vyšší četnost odpovědí 

v poměru k celkovému počtu probandů, což znamená, že ve skladbě svých 

volnočasových aktivit mají žáci ZŠ Masarykova statisticky významně více zastoupeny 

položky z faktoru audiovize, multimédií a virtuální reality, což potvrzuje i věcná 

významnost (η
2
> 0,14, velký efekt). Faktor F3 a F5 mezi školami nevykazuje statisticky 

ani věcně významný rozdíl (tabulka 33).   
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5.4.2 Faktor F3, F4 a F5 u věkové kategorie 9–11 let ZŠ Boženy Němcové 

(chlapci a dívky) a ZŠ Masarykova (chlapci a dívky) 

Následně jsme hodnotili četnosti faktorů F3, F4, F5 mezi ZŠ Boženy Němcové 

(chlapci a dívky) a ZŠ Masarykova (chlapci a dívky) u věkové kategorie 9–11 let.  

Tabulka 34 Rozdíl ve skladbě volnočasových aktivit dle četností u faktorů F3, F4 a F5 u věkové 

kategorie 9- 11 let mezi ZŠ Masarykova (chlapci a dívky) a ZŠ Boženy Němcové (chlapci a dívky) 

Faktor 

ZŠ Boženy 

Němcové 

ZŠ 

Masarykova 
Chí-

kvadrát 

Effect 

size  

η
2
 

p 

N= 49 N= 55 

Četnost 

F3 

Odpovědí 67 88 
1,87 0,05 0,39 

Neodpovědí 80 77 

Četnost 

F4 

Odpovědí 64 98 
17,02* 0,20 ≤ 0,000 

Neodpovědí 34 12 

Četnost 

F5 

Odpovědí 115 134 
2,08 0,04  0,35 

neodpovědí 81 86 

p - hladině významnosti 

 Mezi četnostmi u jednotlivých faktorů F3, F4 a F5 věkových kategorií 9-11 let 

viz tab. 34 byl diagnostikován jeden statisticky významný rozdíl u faktoru F4, kde 

chlapci a dívky ze ZŠ Masarykova vykazují významně statisticky i věcně s efektem 

(η
2
= 0,20, velký efekt) vyšší četnost odpovědí u faktoru audiovize, multimédií a 

virtuální reality než chlapci a dívky ze ZŠ Boženy Němcové.  

Ve skladbě volnočasových aktivit u věkové kategorie 9-11 let ZŠ Masarykova 

jsou více zastoupeny aktivity: sledování televize/videa, hraní karet, video hry a počítač 

než u věkové kategorie 9-11 let ZŠ Boženy Němcové. Faktory F3 a F5 nevykazovaly 

statisticky ani věcně významný rozdíl (tabulka 34).  

5.4.3 Faktor F3, F4 a F5 u věkové kategorie 12 - 14 let ZŠ Boženy Němcové 

(chlapci a dívky) a ZŠ Masarykova (chlapci a dívky) 

V posledním kroku jsme hodnotili četnosti faktorů F3, F4, F5 mezi ZŠ Boženy 

Němcové (chlapci a dívky) a ZŠ Masarykova (chlapci a dívky) u věkové kategorie 12-

14 let. V tabulce 35 jsou uvedeny hodnoty četností jednotlivých škol, výsledek testu 

Chí-kvadrát při hladině významnosti p< 0,05 a hodnota věcné významnosti. 
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Tabulka 35 Rozdíl ve skladbě volnočasových aktivit dle četností u faktorů F3, F4 a F5 u věkové 

kategorie 12-14 let mezi ZŠ Masarykova (chlapci a dívky) a ZŠ Boženy Němcové (chlapci a dívky) 

Faktor 

ZŠ Boženy 

Němcové 

ZŠ 

Masarykova 
Chí-

kvadrát 

Effect 

size  

η
2
 

p 

N= 60 N= 38 

Četnost 

F3 

Odpovědí 88 67 
2,73 0,06 0,254 

Neodpovědí 92 47 

Četnost 

F4 

Odpovědí 92 68 
5,09* 0,11 0,078 

Neodpovědí 28 8 

Četnost 

F5 

Odpovědí 131 88 
0,41 0,02 0,813 

neodpovědí 109 64 

p - hladině významnosti 

Statistická významnost četností faktorů F3, F4 a F5 mezi věkovými kategoriemi 

12-14 let odhalila jeden rozdíl ve faktoru F4, kde žáci ze ZŠ Masarykova vykazují vyšší 

četnost zastoupení položek F4 ve svém volném čase: sledování televize/videa, hraní 

karet, video hry a počítače než žáci ZŠ Boženy Němcové ve věkové kategorii 12–14 let. 

Potvrzuje to i střední efekt u věcné významnosti (η
2
, 0,06 – 0,139). Výsledky faktorů F3 

a F5 nevykazovaly statisticky ani věcně významný rozdíl (tabulka 35). 
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6. DISKUZE   

Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda rozdílné koncepční zaměření 

(esteticko-hudební, sportovní) u vybraných základních škol v městě Litoměřice má 

významný vliv na skladbu volnočasových aktivit a úroveň obecné tělesné zdatnosti u 

dětí věku 9 – 14 let. 

1) Porovnání s normou  

Z porovnání naměřených hodnot výsledků ZŠ Masarykova a ZŠ Boženy 

Němcové z testové baterie UNIFITTEST (6-60) vůči normě vyplynulo několik 

zásadních skutečností. Výsledky našeho měření poukazují, že žáci z obou škol se 

potýkají rozličně s nadměrnou distribucí tuku v těle. Ze ZŠ Boženy Němcové se jedná o 

100 % žáků (chlapci n= 54 a dívky n= 55). U ZŠ Masarykova byly normy překročeny u 

10 chlapců (28 % ze skupiny) a u 7 dívek (12 % ze skupiny). Vyšší hodnoty součtu 3 

kožních řas (triceps, subscapular and suprailical) dle Riegerová a Přidalová (2003) jsou 

přímým vyjádřením endomorfie člověka tj. jeho aktuální adipozitu podkožního tuku. 

Naše výsledky jsou v souladu se studií Rychtecký et al. (2006), kde se též 

probandi obou pohlaví ve věku 9-14 let nacházeli v nadprůměrných hodnotách či 

v hodnotách blízkým nadprůměru a měli vyšší podíl tělesného tuku a zřetelnou tendenci 

k nadváze měřenou kaliperací tři kožních řas. Mezi příčiny řadí: nadměrný kaloricky 

výživový režim, sedavý způsob života, málo pohybové a sportovní aktivity, zejména 

střední intenzity. Určitou rozdílnost najdeme v porovnání s výsledky u studie Kopecký 

et al. (2011), která mapovala somatotyp a motorickou výkonnost chlapců a dívek ve 

věku 7-15 let v olomouckém regionu. Vysokou hodnotu endomorfní komponenty mělo 

19,2 % chlapců (z n= 621) a 10,2 % dívek (z n= 577), což je významně méně než 

v našem souboru. Avšak ve srovnání s podobnou studií z roku 2006, Kopecký et al. 

(2011) konstatují u endomorfní komponenty obecně vyšší hodnoty množství tuku u 

chlapců i dívek (Kopecký et al., 2006, 2011).           

Společným znakem obou škol je nízká úroveň aerobní zdatnosti měřená 

prostřednictvím Leger testu, kde ani jeden žák ze ZŠ Boženy Němcové nedosáhl 

průměrných výsledků. U ZŠ Masarykova dosáhlo normy 10 chlapců (28,5 % skupiny) a 

16 dívek (27,5 % skupiny). Nízkou úroveň aerobní zdatnosti u školních dětí v České 

republice prostřednictvím UNIFITESTU (6-60) potvrzuje i řada předcházejících studií: 

např. regionální studie (Suchomel, 1998a; Havel, 1999; Šíma et al., 2000; Bláha et al., 
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2000) vztahující se ještě k normě Měkota a Kovář (1996). Tento trend u českých dětí 

potvrdila i poslední rozsáhlá průřezová studie Rychteckého et al. (2006). Silný pokles a 

nízkou úroveň aerobní zdatnosti prezentuje i evropská studie „Study on young people’s 

lifestyles and sedentariness and the role of sport in the context of education and as a 

means of restoring the balance“, která sumarizovala výsledky v motorických testech 

z různých evropských zemí (Brettschneider & Naul, 2004). Podobné výsledky najdeme 

i u Kopeckého et al. (2011), který použil ve své studii k diagnostice aerobní zdatnosti 

distanční běh, který následně porovnával s normou Kováře a Blahuše (1989), kde 47 % 

chlapců a 54 % dívek nedosáhlo průměrných výsledků. Potvrzuje to trendy západní 

společnosti, které se projevují i u nás. Domníváme se, že příčinou je zejména velký 

rozmach atraktivity pasivních činností typu počítačových her, televizních pořadů a 

dalších produktů moderního světa jako jsou např. sociální sítě a také přístup rodičů i 

celkového společenského zázemí.  

Podprůměrné výsledky vykazovaly obě školy dále u testu dynamické, výbušné 

(explozivní) silové schopnosti dolních končetin (skok daleký z místa) a běžecké 

rychlostní schopnosti se změnou směru, částečně i koordinačních dispozic (člunkový 

běh 4x10 m). Norma u skoku dalekého z místa nebyla splněna u všech dívek a u 25 

chlapců (46 % skupiny) ze ZŠ Boženy Němcové, u ZŠ Masarykova 11 chlapců (31 % 

skupiny) a 4 dívky (6 % skupiny). Průměrných výsledků v člunkovém běhu 4x10 m 

nedosáhl ani jeden žák ze ZŠ Boženy Němcové, u ZŠ Masarykova 21 chlapců (60 % 

skupiny) a 16 dívek (27,5 % skupiny). Podobné výsledky nesplnění norem prezentuje i 

slovenská studie Krska, Sedlacek, Hlubinak, Kostial a Teplicancova (2014), která 

porovnávala tělesnou zdatnost měřenou pomocí testové baterie Eurofittest u dětí ve 

věku 7-10 let v městě Ružomberok. V testu skok daleký z místa a v člunkovém běhu 

5x10 m nebylo ani u jedné věkové kategorie (chlapci i dívky) dosaženo slovenských 

populačních norem z roku 1993/4. U starší kategorie školních dětí ve věku 12-16 let 

Lovecchio, Casolo, Invernizzi a Eid (2012) provedli obdobnou studii u italské mládeže, 

kde navíc výsledky porovnávali s vybranými zeměmi Evropské unie (Belgie a 

Španělsko) a konstatovali regresní tendenci výkonů u italské mládeže ve zmiňovaných 

testech. Ve studii Kopecký et al. (2011) nedosáhlo průměrných výsledků v testu skok 

daleký místa 32 % chlapců a 31 % dívek, v případě člunkového běhu 32 % chlapců a 37 

% dívek, což je méně než v naší studii u obou pohlaví.      
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Nejlépe dopadly výsledky v testu dynamické, vytrvalostně silové schopnosti 

břišního svalstva a flexorů kyčle (leh-sed), kde byly normy splněny u všech žáků obou 

škol. Podobné výsledky prezentuje ve své studii i Rychtecký et al. (2006) a 

v sumarizující evropské studii Brettschneider a Naul (2004). Ve sledovaných aspektech 

motorické výkonnosti školní mládeže dochází k poklesu, pouze u síly břišních svalů je 

sledována mírná progresivita (Brettschneider & Naul, 2004). I Kopecký et al. (2011) ve 

své studii pozorovali mírný růst výkonnosti prostřednictvím obdobného testu: leh-sed 

s otáčením trupu za 2 minuty ve srovnání s rokem 2006. Do určité míry to může 

vysvětlovat fakt, že u testu leh-sed se poměrně problematicky udržuje a kontroluje 

předepsaná technika, zejména při velké rychlosti provádění, která je zapříčiněna 

časovým limitem. Potvrdilo se nám to i během testování a je to jedna z hlavní příčin, 

která výsledky v tomto testu významně zkresluje.   

2) Komparace ZŠ Boženy Němcové a ZŠ Masarykova  

Ve vědecké hypotéze (H1) jsme předpokládali, že žáci školy se sportovním 

zaměřením (ZŠ Masarykova) budou mít významně lepší celkové skóre v testové baterii 

UNIFITTEST (6-60) Cohen d > 0,5 oproti žákům školy s esteticko-hudebním 

zaměřením (ZŠ Boženy Němcové). K zjištění výsledků jsme mezi sebou porovnali obě 

školy a skupiny: chlapců, dívek, věkových kategorií 9-11 let a 12-14 let z jednotlivých 

škol. ZŠ Masarykova dosahovala oproti ZŠ Boženy Němcové významně lepšího 

celkového skóre p < 0,05. Signifikantní věcný rozdíl Cohen d > 0,5 však byl odhalen 

pouze u dívek, konkrétně u skupin dívek 9-11 let a 12-14 let, kde byl rozdíl v celkovém 

skóre o 3 a 4,5 bodu. Jelikož žáci se sportovním zaměřením (ZŠ Masarykova) celkově 

nedosahovali (chlapci i dívky dohromady) významně lepších výsledků, byla vědecká 

hypotéza (H1) zamítnuta. Významné rozdíly pouze u dívek mohou být ovlivněny 

skutečností, že řada dívek na ZŠ Masarykova hraje basketbal, který je na této škole 

velmi pevně zakořeněn a dále tím, že ředitel školy je zároveň trenérem dívčích 

kategorií.     

V souladu se zjištěními z testu Leger test potvrzujeme hypotézu (H2), kde jsme 

předpokládali, že žáci školy se sportovním zaměřením budou mít výrazně lepší úroveň 

vytrvalostních předpokladů (hodnocených prostřednictvím Leger testu) Cohen d > 0,5 

oproti žákům školy s esteticko-hudebním zaměřením. Signifikantní rozdíl p < 0,05 a 

věcné významnosti Cohen d > 0,5 nebo z-test > 0,30 byl shledán u obou škol a u skupin: 
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chlapců, dívek, věkových kategorií 9-11 let a podskupin věkových kategorií: chlapců 

(9-11 a 12-14 let) a dívek (9-11 let). Žáci ze ZŠ Masarykova v těchto případech 

dosahovali významně lepších výsledků (statisticky i věcně) než žáci ze ZŠ Boženy 

Němcové. Největší rozdíl byl shledán u mediánů podskupiny chlapců 9-11 let, který 

činil 132,5 s (ZŠ M chlapci – 330 s a ZŠ BN chlapci – 197,5 s) a nejmenší u celkového 

porovnání dívek 70 s (ZŠ M dívky 270 s a ZŠ BN dívky 200 s). V průměru žáci ZŠ 

Masarykova dosahovali u zmiňovaných skupin o 98,5 s lepších výsledků v testu Leger 

test než žáci ze ZŠ Boženy Němcové. Jedním z hlavních důvodů vyšší aerobní zdatnosti 

u žáků ze ZŠ Masarykova, by mohla být významně vyšší účast ve sportovních 

soutěžích, viz  faktor F3 ze sociologického dotazníku COMPASS II, avšak to se nám 

nepotvrdilo. Výzkumy navíc ukazují, že úroveň aerobní zdatnosti také souvisí 

s množstvím podkožního tuku (např. Cooper, Williams, Baker & Davies, 2007; 

Lapousis, 2010; Kopecký et al., 2011; Vaníková & Havel, 2014). Tu měli žáci ze ZŠ 

Masarykova významně nižší než žáci ze ZŠ Boženy Němcové.   

V obou školách byly zjištěny z výsledků testové baterie UNIFITTEST (6-60) 

významné rozdíly mezi pohlavím u motorických testů skok daleký z místa, Leger test, 

člunkový běh 4x10 m a u součtu kožních řas. V případě motorických testů chlapci 

dosahovali významně (statisticky i věcně) lepších výsledků a zároveň také nižší hodnoty 

součtu kožní řas než dívky, což prokazuje vývojové trendy motorické výkonnosti 

v oblasti pohlavního dimorfismu (Wells, 2007), které můžeme sledovat i u jednotlivých 

testů. Naše výsledky jsou v souladu s předcházejícím zjištěním Zwierzchowské (2013), 

která zkoumala pohlavní dimorfismus u aerobní a anaerobní kapacity u dětí 10-18 let. 

Pro určení aerobní kapacity použila PWC170 cycle test a pro anaerobní kapacitu Wingate 

test. V obou případech shledala významné rozdíly mezi pohlavím, kdy chlapci 

dosahovali lepších výsledků než dívky, např. u aerobní kapacity uvádí, že dle 

genetických predispozic dívky mají menší srdce a nižší plicní kapacitu (Zwierzchowska, 

2013), což se odráží např. u výsledků Leger testu.   

Fink, Hamdaoui, Wenig a Neave (2010) ve své studii uvádějí, že rozdíl mezi 

chlapci a dívkami je v mohutnosti kostry, v množství svalové hmoty, v ukládání tukové 

hmoty, nebo v rozdílném vlivu pohlavních hormonů. Především rozdílné množství 

svalové hmoty a mohutnost kostry má vliv dle charakteristiky testů na skok daleký 

z místa a člunkový běh 4x10 m. Mohutnost kostry nebo spíše rozdílné somatické 

charakteristiky potvrzuje i studie Kopecký, Kikalová, Tomanová, Charamza a Zemánek 
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(2014) poukazující na výraznou sexuální diferenciaci v tělesné výšce. Chlapci 

významně převyšují dívky, což můžeme sledovat i v naší práci, kde u ZŠ Boženy 

Němcové jsou chlapci v průměru o 4,7 cm větší, u mediánů dokonce o 7,7 cm, u ZŠ 

Masarykova v průměru o 4,8 cm vyšší než dívky. Clerke, Clerke a Adams (2005) však 

dodávají, že rozdíly ve svalové síle a v tělesné výšce mezi pohlavími jsou v průběhu 

dětství malé. Až výrazné pubertální zrychlení růstu zvyšuje rozdíly mezi pohlavími 

(Malina et al., 2004). Rozdíl v součtu kožních řas je pak dán rozdílným množství 

rozložení podkožního tuku, kde chlapci mají nižší procento tělesného tuku než dívky 

(Wells, 2007), což prokazují i naše hodnoty.   

Porovnání výsledků motorických testů, celkového skóre a součtu kožních řas 

mezi školami má jeden společný rys: Pokud byl shledán signifikantní rozdíl (statisticky 

i věcně) lepších výsledků motorických testů, celkového skóre a nižšího součtu kožních 

řas, vždy jich dosahovaly skupiny probandů se ZŠ Masarykova. Nejvíce rozdílů mezi 

skupinami obou škol bylo u součtu kožních řas, kde v celkovém porovnání škol ZŠ 

Masarykova dosahovala o 6,5 mm, konkrétně u věkové kategorie 9-11 let o 7 mm, u 

chlapců o 6,7 mm, u dívek o 9,9 mm, u skupiny 9-11 let dívky o 10,3 mm a u dívek 12 

– 14 let o 7,9 mm nižších hodnot podkožního tuku než skupiny probandů ze ZŠ Boženy 

Němcové. Významně nižší počet u součtu kožních řas byl vždy spojen krom věkové 

kategorie 12-14 let a skupiny dívek 12-14 let se signifikantním rozdílem v Leger testu. 

Významný vztah mezi množstvím tukové hmoty a úrovní aerobní zdatnosti tj. negativní 

efekt množství tukové hmoty na úroveň aerobní zdatnosti potvrzuje řada studií (Cooper 

et al., 2007; Lapousis, 2010; Kopecký et al., 2011; Vaníková & Havel, 2014). 

Zajímavým zjištěním je, že tento vztah nebyl naší prací odhalen u věkové kategorie 12-

14 let a skupiny dívek 12-14 let, kde to byl navíc jediný nesignifikantní rozdíl ve všech 

prováděných testech. V jediném Leger testu nebyly dívky ze ZŠ Masarykova významně 

lepší než dívky ze ZŠ Boženy Němcové. Jednou z odpovědí může být motivace nebo 

„vůle pokračovat“. Proband v Leger testu může skončit na základě svých subjektivních 

pocitů aniž by dosáhl svého maxima, což jsme pozorovali i během testovaní přes velké 

povzbuzování probandů. U věkové kategorie 12-14 let se domníváme, že tento vztah 

nebyl pozorován z důvodu rozdílného počtu probandů v těchto kategoriích, kde ZŠ 

Masarykova měla o 22 probandů méně než ZŠ Boženy Němcové (n=38; n= 60).  

V člunkovém běhu bylo dosaženo významně lepších výsledků u dívek a u 

věkové kategorie 9-11 let o 0,7 s, u skupiny dívek 9-11 let o 1 vteřinu a u dívek 12-14 
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let o 0,6 s. V rámci skoku dalekého z místa u dívek a skupin dívek 9-11 a 12-14 let 

v průměru o 16 cm, což vypovídá v těchto případech o vyšší silové (explozivní) 

schopnosti dolních končetin u dívek ze ZŠ Masarykova. Pouze jeden signifikantní 

rozdíl (statisticky i věcně) byl shledán v testu leh-sed. Nacházel se u skupiny dívek 12-

14 let, které dosáhly o 4 leh-sedy více než dívky ze ZŠ Boženy Němcové v této 

kategorii, což vypovídá o tom, že nejvyrovnanější výkony mezi oběma školami byly 

právě v motorickém testu leh-sed. Poměrně vysoký průměrný rozdíl mezi skupinami 

dívek ve skoku dalekém z místa může být vysvětlen právě vyšším počtem hráček 

basketbalu v ZŠ Masarykova.    

3) Skladba volnočasových aktivit dle četností u vybraných faktorů  

Rozdíl faktoru F5 nevykazoval vyšší četnost odpovědí k poměru počtu probandů 

u ZŠ Boženy Němcové, a proto nebyl shledán (statisticky ani věcně) významný. Faktor 

F4 odhalil překvapující výsledek. Signifikantní rozdíl při hladině statistické 

významnosti p < 0,05 a věcné významnosti η
2
 > 0,14 byl odhalen u porovnání obou škol 

a u věkové kategorie 9-11 let ve prospěch ZŠ Masarykova. Znamená to, že žáci ŽŠ 

Masarykova mají ve skladbě svých volnočasových aktivit více zastoupeny aktivity jako 

sledování televize/videa, hraní karet, video hry a počítač. Proto byla vědecká hypotéza 

(H3) zamítnuta. 

Výsledky našeho zjištění u ZŠ Masarykova se podobají např. studii Čecha 

(2002), který prováděl výzkum volnočasových aktivit u dětí mladšího školního věku v 

Brně. Z výzkumu vyplynulo, že nejoblíbenější volnočasovou aktivitou chlapců je sport, 

avšak i práce na osobním počítači a videohry. I studie Rychtecký et al. (2006) uvádí 

pomocí faktorové analýzy u faktoru F4 vysoké výsledky: pro sledování televize/videa 

0,75 a pro hraní karet, video her a PC 0,73. Procentuálně věkové kategorie 9-11, 12-13 

a 14,15 let vykazují u položek faktoru (prováděno pravidelně) F4 hodnoty mezi 60 až 

70 % z celkového počtu 4201 probandů. Potvrzuje to jen trend dnešní doby, že skoro 

každé dítě tráví volný čas u televize, videa nebo počítače eventuálně tabletu, který do 

této kategorie byl také počítán bez ohledu na provozování sportovní či volnočasové 

pohybové aktivity. Faktor F5 obsahuje pouze jednu položku, která by náležela s největší 

pravděpodobností pouze žákům ZŠ Boženy Němcové: hra na hudební nástroj, zpívání 

ve sboru. V ostatních případech: poslech hudby, četba (knihy) či návštěv kin divadel a 
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koncertů, můžou být výsledky značně zkresleny, jelikož ani jedna z nich nemusí být 

přímo ovlivněna zaměřením jednotlivých škol.  

V hypotéze (H4) byl formulován předpoklad, že škola se sportovním zaměřením 

(ZŠ Masarykova), i když nemá statut sportovní školy, bude mít u faktoru F3 (postoj ke 

sportu a pohybové aktivitě) významně vyšší četnost zastoupení ve srovnání se žáky 

školy s esteticko-hudebním zaměřením (ZŠ Boženy Němcové) při hladině významnosti 

Chí-kvadrát testu p < 0,05. Avšak žádný signifikantní rozdíl vyšší četnosti odpovědí u 

ZŠ Masarykova nebyl zjištěn, jak u porovnání škol, tak u věkových kategorií 9-11 a 12-

14 let, což nás vedlo k zamítnutí hypotézy (H4). Při vyhodnocení tohoto faktoru jsme se 

setkali s tím, že žáci z obou škol mají tendenci přehánět v provozování svých 

pohybových a sportovních volnočasových aktivit, což data značně zkresluje. Navíc jsou 

ve faktoru F3 jsou zastoupeny 2 položky: organizování soutěživých sportů a návštěvy 

sportovních soutěží a utkání, které nemusí souviset přímo s prováděním sportu či 

pohybové aktivity, a proto mohou obě školy mít podobné výsledky v postoji ke sportu a 

pohybové aktivitě.      

Očekávali jsme, že vliv zaměření školy (esteticko-hudební, sportovní) nebude u 

chlapců i u dívek v oblasti obecné tělesné zdatnosti i skladby volnočasových aktivit 

významně odlišný. I když ZŠ Masarykova dosahovala ve všech testech lepších 

výsledků, na skladbu volnočasových aktivit zaměření školy nemělo vliv, proto hypotézu 

H5 potvrzujeme.        
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7. ZÁVĚR  

V této práci jsme se zabývali mírou vlivu zaměření základní školy na skladbu 

volnočasových aktivit a úroveň obecné tělesné zdatnosti u dětí ve věku 9-14 let v městě 

Litoměřice. 

Výsledky této studie ukázaly, že zaměření školy má významný vliv na úroveň 

obecné tělesně zdatnosti jejich žáků. Žáci ze školy s esteticko-hudebním zaměřením 

dosahovali v úrovni obecné tělesné zdatnosti hodnocené prostřednictvím testové baterie 

UNIFITTEST výrazně horších výsledků oproti žákům ze školy se zaměřením 

sportovním. K tomuto zjištění byl odhalen i další aspekt a to, že žáci z esteticko-

hudebně zaměřené školy vykazovali významně vyšší hodnoty podkožního tuku. Tato 

skutečnost je v přímém souladu s výsledky motorických testů, jelikož množství 

podkožního tuku je významným prediktorem pro výkonnost jedince. Navíc bylo 

zjištěno, že populace dětí z obou základních škol ve věku 9-14 let vykazují obecně 

významné snížení motorické výkonnosti v porovnání s normou UNIFITTESTU 

Chytráčková et al. (2002). Toto zjištění podporuje výsledky výzkumů z posledních cca 

15 let a to, že sociální prostředí i společenské hodnoty významně negativně ovlivňují 

složku pohybové gramotnosti a následně úroveň tělesné zdatnosti současných dětí a 

mládeže. Velice zajímavým zjištěním bylo, že žáci ze základní školy se sportovním 

zaměřením trávili významně více času ve společnosti video her a sledováním televize i 

přes to, že úroveň tělesné zdatnosti měli oproti esteticko-hudebně zaměřeným žákům 

významně vyšší.  

Výsledky naší práce naznačují, že nastavení vzdělávacího programu a šíře aktivit 

respektující přirozené potřeby lidského těla (pohyb) by mohly významně přispět 

k omezení negativních dopadů současného trendu hypokineze u dětí a mládeže  

  



98 

 

REFERENČNÍ SEZNAM 

AAHPERD. (1998). Physical best: The American Alliance Physical Fitness Education 

and Assesment Program. VA: AAPHERD.   

Ainsworth, B. E., Montoye, H. J., & Leon, A.S. (1994). Methods of assessing physical 

activity during leisure and work. In C. Bouchard, R. J. Shephard, and T. Stevens (Eds.), 

Physical activity, fitness, and health:International proceedings and concensus statement 

(pp. 146-159). Champaign, IL: Human Kinetics. 

American Health and Fitness Foundation. (1986). Fit youth today. TX: American 

Health and Fitness Foundation.  

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American 

Psychological Association. Washington, DC: American Psychological Association. 

Badrić, M., Sporiš, G., Fiorentini, F., Trkulja-Petković, D., & Krakan, I. (2013). 

Reliability of the Self-report Questionnaire for the assessment of the level of leisure-

time physical acivity in primary school pupils. Acta Kinesiologica, 7(1), 96-101.  

Barbosa, N., Sanchez, C. E., Vera, J. A., Perez, W., Thalabard, J. C., & Rieu, M. (2007). 

A physical activity questionnaire: Reproducibility and validity. Journal of Sports 

Science and Medicine, 6(4), 505–518. 

Bášková, M. (2009). Výchova ke zdraviu. Martin: Osveta. 

Beunen, G. (2001). Physical growth. Maturation and performance. In R. Eston & T. 

Reilly (Eds.), Kinanthropometry and exercise physiology laboratory manual (pp. 65-

90). London: Routledge.   

Bláha, L. et al. (2000). Výkonnost dětí škol severočeského regionu v motorických 

testech vybraných pohybových schopností. In M. Prokeš (Ed.), Kinantropologické dny 

MUDr. T. Soulka: Sborník VI. ročníku vědeckého semináře s mezinárodní účastí na 

téma: Optimální působení tělesné zátežě Hradec Kralové. 9. - 10. 9. 1999 (pp. 65-72) 

Hradec Králové: Gaudeamus.   

Blahušová, E., & Univerzita Karlova. (2005). Wellness: Fitness. Praha: Karolinum. 



99 

 

Bompa, T. O. (2000). Total training for young champions. Champaign, IL: Human 

Kinetics. 

Bouchard, C., Blair, S. N., & Haskell, W. L. (2007). Physical activity and health. 

Champaign, IL: Human Kinetics. 

Bouchard, C., Blair, S. N., & Haskell, W. L. (2012). Physical activity and health. 

Champaign, IL: Human Kinetics. 

Brettschneider, W. D., & Naul, R. (2004). " Study on young people's lifestyles and 

sedentariness and the role of sport in the context of education and as a means of 

restoring the balance" - Final report. Paderborn: University of Paderborn.  

Brown, D. R., Heath, G., Martin, S. L., Coordinating Center for Health Promotion 

(U.S.), & National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (U.S.). 

(2010). Promoting physical activity: A guide for community action. Champaign, IL: 

Human Kinetics. 

Brtková, M. et al. (1996). The motor performance in relation to anthropometric 

measurement of 14 year-old children in the eastern Slovakia region. In J. Chytračková 

& M. Kohoutek (Eds.), Sport Kinectic 95: Proceedings of 4th International Scientific 

Conference Prague. September 13-16. 1995 (pp. 107-11). Prague: Charles University.  

Bunc, V. et al. (2000). Školní mládež v konci 20. století. Závěrečná práce projektu 

MŠMT ČR. VS 97 131. Praha: FTVS UK.  

Bursová, M., & Rubáš, K. (2001). Základy teorie tělesných cvičení. Plzeň: Západočeská 

univerzita, Pedagogická fakulta. 

Casado-Pérez, C., Hernández-Barrera, V., Jiménez-García, R., Fernández-de-las-Peñas, 

C., Carrasco-Garrido, P., López-de-Andrés, A. & Palacios-Ceña, D. (2015). Time trends 

in leisure time physical activity and physical fitness in the elderly: Five-year follow-up 

of the Spanish National Health Survey (2006–2011). Maturitas, 80(4), 391-398. 

Cavill, N., Biddle, S., & Sallis, J. F. (2001). Health enhancing physical activity for 

young people: statement of the United Kingdom expert consensus conference. Pediatric 

Exercise Science, 13(1), 12-25. 



100 

 

Clerke, A. M., Clerke, J. P., & Adams, R. D. (2005). Effects of hand shape on maximal 

isometric grip strength and its reliability in teenagers. Journal of hand therapy, 18(1), 

19-29. 

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, N.J: 

L. Erlbaum Associates. 

Cooper Institute. (2015, October 29). Healthy Fitness Zone® Standards Overview. 

[online]. Retrieved from http://www.cooperinstitute.org/healthyfitnesszone.  

Cooper, K. H. (1999). Fit Kids!: The Complete Shape-Up Program from Birth Through 

High School. Nashville, TN: Broadman & Holman. 

Corbin, C. B. (2004). Concepts of physical fitness: Active lifestyles for wellness. Boston: 

McGraw-Hill. 

Corbin, C. B., & Lindsey, R. (2005). Fitness for life. Champaign, IL: Human Kinetics. 

Corbin, CB., & Pangrazi, RP. (2002). Factors that influence physical fitness in children 

and adolescent. In G. Welk, J. Morrow & H. Falls (Eds.), Fitnessgram reference guide 

(pp. 28-36). TX: The Cooper Institute.  

Cushman, G., Veal, A. J., & Zuzanek, J. (2004). Free time and leisure participation: 

International perspectives. Cambridge, MA: CABI Pub. 

Čech, T. (2002). Volnočasové aktivity dětí mladšího školního věku na počátku 21. 

století. In B. Hodaň (Ed.), Volný čas a jeho současné problémy (pp. 96-102). Olomouc: 

Hanex. 

Čelikovský, S. (1990). Antropomotorika pro studující tělesnou výchovu. Praha: Státní 

pedagogické nakladatelství. 

Davis, B. (2005). Physical education and the study of sport. Edinburgh: Elsevier 

Mosby. 

Deligeoroglou, E., Athanasopoulos, N., Tsimaris, P., Dimopoulos, K. D., Vrachnis, N., 

& Creatsas, G. (2010). Evaluation and management of adolescent amenorrhea. Annals 

of the New York Academy of Sciences, 1205(1), 23-32. 



101 

 

Dobrý, L. (2006). Fitnessgram – prostředek k vyvolání zájmů rodičů o úroveň tělesné 

zdatnosti dětí. Tělesná Výchova a Sport Mladéže, 72(8), 13-14. 

Dobrý, L. (2006a). Úvod do problematiky vztahu pohybových aktivit a zdraví. Tělesná 

Výchova a Sport Mladeže, 72(4), 6-11.  

Dobrý, L., & Čechovská, I. (2011) Zdravotní benefity pohybové aktivnosti a 

behaviorální intervence. In L. Dobrý & J. Hendl (Eds.), Zdravotní benefity pohybových 

aktivit: monitorování, intervence, evaluace (pp. 14-60). Praha: Karolinum.  

Dovalil, J. (2009). Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia. 

Downward, P., Dawson, A., & Dejonghe, T. (2009). Sports economics. Routledge. 

Dugdill, L., Crone, D., & Murphy, R. (2009). Physical activity and health promotion: 

Evidence-based approaches to practice. Chichester U.K.: Blackwell. 

Dunn, D. S., Smith, R. A., & Beins, B. C. (2012). Best practices in teaching statistics 

and research methods in the behavioral sciences. Hoboken: Taylor and Francis. 

Ettinger, W. H., Wright, B. S., & Blair, S. N. (2007). Fit po 50: Aktivním životem k 

dobré kondici a zdtaví. Praha: Grada. 

European Commission. (2008, October 9). Eurostat: Activity coding list for harmonised 

European time use surveys (2008). [online]. Retrieved from 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_D

TL&StrNom=TIMEUSE_08&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HI

ERARCHIC.  

Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu: jak zkoumat 

lidskou duši. Praha: Portál. 

Fernando, A., & Oliveira, S. (2007). Gestão do Conhecimento para coleta de dados e 

diagnósticos sobre esporte e atividade física em perspectiva nacional. Rio de Janeiro: 

PPGEF/UGF. 

Fialová, L., & Univerzita Karlova. (2010). Aktuální témata didaktiky: Školní tělesná 

výchova. Praha: Karolinum. 



102 

 

Fink, B., Hamdaoui, A., Wenig, F., & Neave, N. (2010). Hand-grip strength and 

sensation seeking. Personality and Individual Differences, 49(7), 789-793. 

Freedson, P. S., Cureton, K. J., & Heath, G. W. (2000). Status of field-based fitness 

testing in children and youth. Preventive medicine, 31(2), 77-85.  

 Gajda, V., & Měkota, K. (1995). The absolute reliability items of the UNIFITTEST 

according to the research of the 8-12 aged youngsters in Czech Republic.In L. 

Komandel (Ed.), Physical education and sport of children youth: Proceedings of the 

International Conference Bratislava. August 13-16. 1995 (pp. 149-152). Bratislava: 

Komenský University. 

Gajda, V., & Měkota, K. (2000). Stav základní motorické výkonnosti mládeže mladšího 

školního věku v ostravském regionu. In M. Turek (Ed.), Motorika detí předškolského a 

mladšieho školského veku: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Prešov 23.-

24. 9. 1999 (pp. 121-130). Prešov: SVSTVŠ. 

Gajda, V. (1993). Vzájemná validita testů běžecké rychlostní schopnosti v diagnostice 

základní motorické výkonnosti žáků. Tělesná Výchova a Sport Mladéže, 3(4), 14-15. 

Gajda, V. (1994a). Reliabilita a vzájemná validita vybraných položek testových systémů 

UNIFITTEST a EUROFIT dle výsledků šetření provedených u 11-14leté školní 

mládeže. Tělesná kulrura, 25, 77-89. 

Gajda, V. (1994b). Příspěvek k metrickým charakteristikám vybraných položek 

UNIFITTESTU na 2. stupni ZŠ. In M. Turek (Ed.). Vyučovanie telesnej výchovy v 

nových spoločenských podmienkách: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 

Prešov 20., 22. októbra 1993 (pp. 256-259). Prešov: SVSTVŠ.    

Gajda, V. (1995a). Ověření norem motorické výkonnosti UNIFITTESTU žáků ve věku 

7-10 let. Tělesná Výchova a Sport Mladéže, 5(3), 15-18. 

Gajda, V. (1995b). K alternativnímu testování dlouhodobé běžecké vytrvalostní 

schopnosti UNIFITTESTEM na 1. stupni ZŠ. Tělesná Výchova a Sport Mladéže, 5(1-2), 

25-26.  

Gajda, V., (2004). Antropomotorika pro rekreology. Ostrava: Ostravská univerzita v 

Ostravě. 



103 

 

Gaya, A. R., Silva, P., Martins, C., Gaya, A., Ribeiro, J. C., & Mota, J. (2011). 

Association of leisure time physical activity and sports competition activities with high 

blood pressure levels: study carried out in a sample of Portuguese children and 

adolescents. Child: care, health and development, 37(3), 329-334. 

Gratton, C., & Veal, A. J. (2011). International comparisons of sports participation in 

European countries: An update of the COMPASS project. European Journal for Sport 

and Society 2011, 8(1/2), 99-116.  

Gravetter, F., & Wallnau, L. (2006). Statistics for the behavioral sciences. Belmont, 

CA: Wadsworth Cengage Learning. 

Gulías‐González, R., Sánchez‐López, M., Olivas‐Bravo, Á., Solera‐Martínez, M., & 

Martínez‐Vizcaíno, V. (2014). Physical Fitness in Spanish Schoolchildren Aged 6–12 

Years: Reference Values of the Battery EUROFIT and Associated Cardiovascular Risk. 

Journal of School Health, 84(10), 625-635. 

Hájek, J. (2001). Antropomotorika. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 

Havel, Z. (1999). Výkonnost dětí ve věku 11-15 let v pánevních okresech 

severočeského regionu. In L. Pyšný & M. Vavrušková (Eds.), Teorie a praxe v tělesné 

výchově a sportu: Sborník referátů vědeckého semináře s mezinárodní účastí Ústí nad 

Labem 26. 3. 1999 (pp. 30-35). Ústí nad Labem: UJEP. 

Hays, W. L. (1963). Statistics for psychologists. New York: Holt, Rinehart and 

Winston. 

Hendl, J. (2009). Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál. 

Hintze, J. (2015, November 1). NCSS 10. NCSS, LLC. Kaysville, Utah, USA. [online]. 

Retrieved from http://www.ncss.com. 

HNÍZDIL, J. (2003, March 20). S 10 Zdravotně orientovaná zdatnost, aspekty, 

komponenty, diagnostika. [online] Retrieved from 

http://pf.ujep.cz/files/user_files/KTV/hnizdil/antropo/ZOZ/ZOZ.html.  

Hnízdilová, M., & Masarykova univerzita. (2006). Tělovýchovné chvilky, aneb, Pohyb 

nejen v tělesné výchově. Brno: Masarykova univerzita. 



104 

 

Hofbauer, B. (2004). Děti, mládež a volný čas. Portál. 

Houlihan, B., & Green, M. (2010). Routledge handbook of sports development. 

Hoboken: Taylor & Francis. 

Hyanek, J., Dubska, L., Martinikova, V., Privarova, J., Prindisova, H., Zagyiova, M., & 

Taborsky, L. (2013). The influence of menarche of high cholesterol level in adolescent 

girls with familial hypercholesterolemia. Ceskoslovenská Pediatrie, 68(1), 12-19. 

Chytráčková, J., Měkota, K., Kovář, R., Gajda, V., Kohoutek, M. & Moravec, R. 

(2002). Unifittest (6-60): Příručka pro manuální a počítačové hodnocení základní 

motorické výkonnosti a vybraných charakteristik tělesné stavby mládeže a dospělých 

v České republice. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu. 

Janssen, I. (2007). Physical activity guidelines for children and youth. Can J Public 

Health, 98(2), 109-121. 

Janz, K. F., Letuchy, E. M., Wenthe, P., & Levy, S.M. (2008). Measuring activity in 

children and adolescents using self-report: PAQ-C and PAQ-A. Medicine and Science 

in Sports and Exercise, 40(4), 767-772. 

Johnson-Kozlow, M., Sallis, J. F., Gilpin, E. A., Rock, C. L., & Pierce, J. P. (2006). 

Comparative validation of the IPAQ and the 7-Day PAR among women diagnosed with 

breast cancer. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 3(1), 

1-10.  

Jurak, G., Radisavljević, J. S., Milanović, I., Strel, J., & Kovač, M. (2012). Physical 

fitness of 12-year-old girls from capitals of Serbia and Slovenia. Acta Universitatis 

Carolinae. Kinanthropologica, 48(1), 42-50. 

Jürimäe, T., & Jürimäe, J. (2001). Growth, physical activity, and motor development in 

prepubertal children. Boca Raton (Florida): CRC Press. 

Jürimäe, T., & Volbekiene, V. (1998). Eurofit Test Results in Estonian and Lithuanian 

11 to 17‐Year‐Old Children: A Comparative Study. European Journal of Physical 

Education, 3(2), 178-184. 

Kampmiller, T., & Sedláček, J. (1994). Testovanie telesnej zdatnosti a motorickej 

výkonnosti systémom Eurofit. Tělesná Výchova a Sport Mladéže, 4(3), 13-16.  



105 

 

Kasa, J. (2001). Športová kinantropológia. Bratislava: Fakulta tělesnej výchovy a športu 

Univerzity Komenského. 

Klasson-Heggebo, L., & Anderssen, SA. (2003). Gender and age differences in relation 

to the recommendations of physical activity among Norwegian children and youth. 

Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 13(5), 293-298. 

Kohoutek, M., Hendl, J., Véle, F., & Hirtz, P. (2005). Koordinační schopnosti dětí. 

Praha: FTVS UK.  

Kokaisl, P. (2007). Základy antropologie. Praha: Česká zemědělská univerzita PEF.  

Kolář, V., & Měkota, K., & Šorm, G. (1989). Pohybová výkonnost a tělesný rozvoj 

studujících 1. ročníku vysokých škol ČSSR 1986. Olomouc: Univerzita Palackého v 

Olomouci. 

Kompán, J. (2003). Vplyv cvičení v posilovni na telesná zdatnosť vysokoškolákov. 

Bánská Bystrica: Bratia Sabovci.  

Kopecký, M., Kikalová, K., Tomanová, J., Charamza, J., & Zemánek, P. (2014). 

Somatický stav 6-18letých chlapců a dívek v Olomouckém kraji. Physical status of boys 

and girls aged 6–18. Česká antropologie 64, 12-19.   

Kopecký, M., Kusńierz, C., Kikalová, K., & Charamza, J. (2014). Comparison of the 

somatic state and the level of motor performance of boys between the ages of seven and 

fifteen in the Olomouc region (Czech Republic) and in Opole (Poland). Acta Gymnica, 

43(4), 53-65. 

Kopecký, M., (2006). Somatotyp a motorická výkonnost 7-15letých chlapců a dívek. 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Kopecký, M., (2011). Somatotyp a motorická výkonnost 7-15letých chlapců a dívek. 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Kovář, R. (2001). Tělesná aktivita, tělesná zdatnost a zdraví. Česká kinantropologie, 1, 

49-54. 

Kovář, R., Oja, P., & Tuxworth, B. (1997). Eurofit pro dospělé: Hodnocení zdravotních 

komponent tělesné zdatnosti. Praha: Karolinum. 



106 

 

Kremer, P., Elshaug, C., Leslie, E., Toumbourou, J. W., Patton, G. C., & Williams, J. 

(2014). Physical activity, leisure-time screen use and depression among children and 

young adolescents. Journal of Science and Medicine in Sport, 17(2), 183-187. 

Krištofič, J. (2007). Kondiční trénink: 207 cvičení s medicinbaly, expandery a aerobary. 

Praha: Grada. 

Kröner‐Herwig, B., & Vath, N. (2009). Menarche in girls and headache a longitudinal 

analysis. Headache: The Journal of Head and Face Pain, 49(6), 860-867. 

Krska, P., Sedlacek, J., Hlubinak, A., Kostial, J., & Teplicancova, M. (2014). Somatic 

parameters and General physical fitness level of school children (7-10 years) in town 

Ruzomberok in Slovakia. Gymnasium, 15(2), 145. 

Kučera, D. (2013). Moderní psychologie: Hlavní obory a témata současné 

psychologické vědy. Praha: Grada. 

Langmeier, J., & Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. Praha: Grada. 

Lapousis, G. X. (2010). The relation between maximal aerobic capacity and lipids 

profile of student agend 12-15. Journal of Physical Education & Sport/Citius Altius 

Fortius, 28(4), 75-80.  

Lee, P. H., Macfarlane, D. J., Lam, T., & Stewart, S. M. (2011). Validity of the 

international physical activity questionnaire short form (IPAQ-SF): A systematic 

review. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 8(1), 115-

125. 

Levy, M. R., Dignan, M. B., & Shirreffs, J. H. (1992). Targeting wellness: The core. 

McGraw-Hill. 

Lloyd, R. S., Oliver, J. L., Faigenbaum, A. D., Myer, G. D., & Croix, M. B. D. S. 

(2014). Chronological age vs. biological maturation: implications for exercise 

programming in youth. The Journal of Strength & Conditioning Research, 28(5), 1454-

1464. 

López García, R., Cepero González, M., Suárez Llorca, C., Andreu Cabrera, E., & 

Rojas Ruiz, F. J. (2011). Fitness test profiles in children aged 8-12 years old in Granada 

(Spain). Journal of Human Sport and Exercise, 6(1), 135-145. 



107 

 

Lovecchio, N., Casolo, F., Invernizzi, P., & Eid, L. (2012). Strength in young Italian 

students: results from Eurofit test and comparison among European data. Polish Journal 

of Sport and Tourism, 19(1), 13-15. 

Machová, J., & Kubátová, D. (2009). Výchova ke zdraví. Praha: Grada. 

Malina, R. M., Bouchard, C., & Bar-Or, O. (2004). Growth, Maturation, and Physical 

Activity. Champaign: Human Kinetics.  

Malina, R. M. (2001). Physical activity and fitness: Pathways from childhood to 

adulthood. American Journal of Human Biology, 13(2), 162-172. 

Martone, D., Russomando, L., Gallè, F., Gallarato, V., Mancusi, C., Mastronuzzi, R. & 

Buono, P. (2014). Effects of physical fitness on waist circumference in a group of 

school children living in Southern Italy. Sport Sciences for Health, 10(3), 261-267. 

Maud, P. J., & Foster, C. (2006). Physiological assessment of human fitness. 

Champaign, IL: Human Kinetics. 

Měkota, K. (2001). Problematika tělesné zdatnosti a výkonnosti ve vztahu k 

antropomotorice. In L. Bence. L. (Ed.), Antropomotorika 2001: Zbornik referátov z 

medzinárodného vedeckého seminára učiteľov antropomotoriky - Donovaly 19–21. 11. 

2001 (pp. 129-139). Banská Bystrica: SVSTVŠ.     

Měkota, K., & Kovář, R. (1995). UNIFITTEST (6-60): Tests and norms of motor 

performance and physical fitness in youth and in adult age. Olomouc: Vydavatelství 

Univerzity Palackého. 

Měkota, K., & Kovář, R. (1996).  nifittest (6-60): Manuál pro hodnocení základní 

motorické výkonnosti a vybraných charakteristik tělesné stavby mládeže a dospělých v 

České republice. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta. 

Měkota, K., & Šorm G. (1972). Tělesná výkonnost studujících I. ročníku 

československých vysokých škol 1965. Praha: SPN.  

Měkota, K., Cuberek, R., & Univerzita Palackého. (2007). Pohybové dovednosti - 

činnosti - výkony. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 



108 

 

Měkota, K., Novosad, J., & Univerzita Palackého. (2005). Motorické schopnosti. 

Olomouc: Univerzita Palackého. 

Měkota, K., Pospíšková, H., Vlach, Z., & Blahuš, P. (1983). Motorické testy v tělesné 

výchově: Příručka pro posl. stud. oboru tělesná výchova a sport. Praha: SPN. 

Měkota, K., Štěpnička, J., Kovář, R., & Univerzita Palackého. (1988). Antropomotorika 

II:  rčeno pro posl. tělesné výchovy a pro posl. zákl. škol. Praha: SPN. 

Moravec, R. (1990). Telesný, funkčný rozvoj a pohybová výkonnosť 7 - 18ročnej 

mládeže v ČSFR. Bratislava: Šport. 

Moravec, R. et al. (1994). EUROFIT – testy telesnej zdatnosti pre školskú populáciu. 

Telesna Výchova a Šport, 4(1). 9-14. 

Moravec, R. et al. (1996). EUROFIT – Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť školskej 

populácie na Slovensku. Bratislava: SVSTVŠ.  

Moravec, R., Kampmiller, T., & Sedláček, J. (1995). Monitoring of physical fitness in 

the school-age population of Slovakia using Eurofit tests. In L. Komandel (Ed.), 

International conference and physical education and sports of children and youth: 

Conference proceeding Bratislava August 13-16. 1995. Bratislava: Slovak Scientific 

Society for Physical Education and Sports (pp. 162-166). Bratislava: SVSTVŠ.   

Moravec, R., Kampmiller, T., & Sedláček, J. (2002). Eurofit: Telesný rozvoj a 

pohybová výkonnosť školskej populácie na Slovensku. Slovenská vedecká spoločnosť 

pre telesnú výchovu a šport. Bratislava: SVSTVŠ. 

Murray, T. D., Eldridge, J., Silvius, P., Silvius, E., & Squires Jr, W. G. (2012). 

FITNESSGRAM® Friday: A Middle School Physical Activity and Fitness Intervention. 

International Journal of Exercise Science, 5(1), 4-13.  

Mužík, V., Dobrý, L., & Süss, V. (2008). Tělesná výchova a sport mládeže v 

biologickém, psychologickém, sociálním a didaktickém kontextu. Brno: Masarykova 

univerzita. 

Mužík, V., Süss, V., & Masarykova univerzita. (2009). Tělesná výchova a sport 

mládeže v 21. století. Brno: Masarykova univerzita. 



109 

 

MVČR. (2015, June 11). Volnočasové aktivity. Ministerstvo vnitra české republiky 

[online]. Retrieved from http://www.mvcr.cz/clanek/volnocasove-aktivity.aspx. 

National Association for Sport and Physical Education, & Physical Best (Program). 

(2005). Physical education for lifelong fitness: The Physical Best teacher's guide. 

Champaign, IL: Human Kinetics. 

Novotná, V., Čechovská, I., & Bunc, V. (2006). Fit programy pro ženy: Průvodce 

kondiční přípravou : 258 ilustrovaných cviků : 12 komplexních pohybových programů. 

Praha: Grada. 

Oja, P., Bull, F.C., Fogelholm, M., & Martin, B.W. (2010). Physical activity 

recommendations for health: what should Europe do? BMC Public Health, 10(10), 1-5.  

Ortega, F. B., Ruiz, J. R., Castillo, M. J., Moreno, L. A., Urzanqui, A., Gonzalez-Gross, 

M., & Gutiérrez, A. (2008). Health-related physical fitness according to chronological 

and biological age in adolescents. The AVENA study. The Journal of sports medicine 

and physical fitness, 48(3), 371-379. 

Paudel, S., Subedi, N., Bhandari, R., Bastola, R., Niroula, R., & Poudyal, A. K. (2014). 

Estimation of leisure time physical activity and sedentary behaviour among school 

adolescents in Nepal. BMC public health, 14(1), 1449-1465. 

Pávek, F. (1977). Tělesná výkonnost 7-19leté mládeže ČSSR. Praha: Olympia. 

Pávková, J. (2002). Pedagogika volného času:  teorie, praxe a perspektivy mimoškolní 

výchovy a zařízení volného času  Praha: Portál. 

Pávková, J. (2008). Pedagogika volného času: [teorie, praxe a perspektivy mimoškolní 

výchovy a zařízení volného času . Praha: Portál.  

Pavliš, Z. (2005). Školení trenérů ledního hokeje: Vybrané obecné obory. Praha: Český 

svaz ledního hokeje. 

Pavliš, Z., & Dovalil, J. (2002). Příručka pro trenéry ledního hokeje: III. část. Praha: 

Český svaz ledního hokeje. 

Perič, T. (2008). Sportovní příprava dětí. Praha: Grada. 

Perič, T. (2012). Sportovní příprava dětí. Praha: Grada. 



110 

 

Plowman, S. A., Sterling, C. L., Corbin, C. B., Meredith, M. D., Welk, G. J., & Morrow 

Jr, J. R. (2006). The history of FITNESSGRAM® ESSGRAM. Journal of Physical 

Activity & Health, 3(2), 5-20. 

Prskalo, I. (2015). Kinesiology of Free Time. Croatian Journal of Education, 17(1), 

219-228. 

Psotta, R. (2003). Analýza intermitentní pohybové aktivity. Praha: Karolinum. 

Riegerová, J., & Přidalová, M. (2003). Methodological aspects of body constitution 

evaluation - an analysis of anthropometric methodology. Acta Universitatis Palackianae 

Olomucensis Gymnica, 32(2), 61-65. 

Riegerová, J., Přidalová, M., & Ulbrichová, M. (2006). Aplikace fyzické antropologie v 

tělesné výchově a sportu:(příručka funkční antropologie). Olomouc: Hanex. 

Rubín, L., Suchomel, A., & Kupr, J. (2014). Current options of the physical fitness 

assesment in school-aged children. Česká kinantropologie, 18(1). 11-22.  

Rychtecký, A. (2000) Monitorování účasti ve sportu a pohybové aktivitě v České 

republice a v evropských zemích (Monitoring of the participation in sport and 

movement activities in the Czech Republic and European Countries), Závěrečná zpráva 

pro Grantovou agenturu MŠMT ČR. Praha: UK FTVS. 

Rychtecký, A. (2006). Monitorování účasti mládeže ve sportu a pohybové aktivitě v 

České republice. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu. 

Sekot, A. (2003). Sport a společnost. Brno: Paido. 

Shephard, R. J. (1994). Aerobic fitness & health. Champaign, IL: Human Kinetics 

Publishers. 

Sigmund, E., Sigmundová, D., Mitáš, J., Chmelík, F., Vašíčková, J., & Frömel, K. 

(2009). Variability of selected indicators of physical activity in a randomized sample of 

the Czech population between the years 2003–2006: results from the short and long 

self-administered format of the IPAQ questionnaire. Acta Universitatis Palackianae 

Olomucensis Gymnica, 39(2), 23-31. 



111 

 

Sigmundová, D., Sigmund, E., & Šnoblová, R. (2012). Návrh doporučení k provádění 

pohybové aktivity pro podporu pohybově aktivního a zdravého životního stylu českých 

dětí. Tělesná kultura, 35(1), 9-27. 

Skowronski, W., Horvat, M., Nocera, J., Roswal, G., & Croce, R. (2009). Eurofit 

special: European fitness battery score variation among individuals with intellectual 

disabilities. Adapted Physical Activity Quarterly, 26(1), 54-67. 

Slepičková, I. (2000). Sport a volný čas: vybrané kapitoly. Karolinum. 

Stamm, H., & Lamprecht, M. (2011). Swiss sports participation in an international 

perspective. European Journal for Sport and Society, 8(1-2), 15-31. 

StatSoft. (2015, November 9). Statistica 12. [online]. Retrieved from 

http://www.statsoft.cz/podpora/ke-stazeni/trial-verze-statistica/. 

Strong, W. B., Malina, R. M., Blimkie, C.J.R., Daniels, S.R., Dishman R.K., Gutin, B., 

… Trudeau, F. (2005). Evidence based physical activity for school-age youth. The 

Journal of paediatrics, 146(6), 732-737. 

Suchomel, A., & Technická univerzita v Liberci. (2006). Tělesně nezdatné děti školního 

věku: (motorické hodnocení, hlavní činitelé výskytu, kondiční programy). Liberec: 

Technická univerzita v Liberci. 

Suchomel, A., & Univerzita Karlova. (2006a). Prepubescentní a pubescentí jedinci s 

nízkou úrovní tělesné zdatnosti. Liberec: Univerzita Karlova v Praze. Fakulta tělesné 

výchovy a sportu. 

Suchomel, A. (1998a). Somatický profil a biologická zralost motoricky extremních 

jedinců školního věku (příspěvek k problematice jejich výběru). In M. Janura (Ed.), 

Celostátní studenstká vědecká konference s mezinárodní účasti v oboru kinatropologie: 

Sborník referátů Olomouc 22. - 23. 4. 1998 (pp. 147-150). Olomouc: FTK UP. 

Suchomel, A. (1998b). Příspěvek ke standardizaci testu vytrvalostní člunkový běh na 

vzdálenosti 20 metrů (reliabilita). Česká Kinatropologie, 2(2). 79-87. 

Suchomel, A. (2004). Somatická charakteristika dětí školního věku s rozdílnou úrovní 

motorické výkonností. Liberec: TU. 



112 

 

Suchomel, A. (2004a). Příspěvek ke standardizaci vybraných motorických testů baterie 

Fitnesgram. In A. Suchomel & M. Volf (Eds.), Tělesná výchova a sport 2004 Liberec – 

Euroregion Nisa: Sborník příspěvku z mezinárodní vědecké konference Liberec 24. - 25. 

6. 2004 (pp. 345-350). Liberec: TU.  

Šafr, J., & Patočková, V. (2010). Trávení volného času v České republice ve srovnání s 

evropskými zeměmi. Naše společnost, 8(2), 21-27. 

Šíma, J., Havel, Z., & Horkel, V. (2000). Srovnání výkonnosti a intenzity pohybové 

činnosti dětí ve věku 11-15 let v severočeském regionu. In M. Prokeš (Ed.), 

Kinantropologické dny Mudr. V. Soulka: Sborník VI. ročníku vědeckého semináře s 

mezinárodní účastí na téma: Optimální působení tělesné zátěže Hradec Králové 9. – 10. 

9. 1999 (pp. 97-101). Hradec Králové: Gaudeamus. 

Šimíčková-Čížková, J. (2008). Přehled vývojové psychologie. Olomouc: Unverzita 

Palackého v Olomouci.  

Telama, R., & International Council of Sport Science and Physical Education. (2002). 

Physical fitness, sporting lifestyles and Olympic ideals: Cross-cultural studies on youth 

sport in Europe. Schorndorf: Hofmann. 

Teplý, Z. (1995). Zdraví, zdatnost, pohybový režim: ověřte si svoji kondici. Praha: 

Česká asociace Sport pro všechny.  

Thomas, N., Cooper, S., Williams, S. P., Baker, J. S., & Davies, B. (2007). Relationship 

of fitness, fatness, and coronary-heart-disease risk factors in 12- to 13-year-olds. 

Pediatric exercise science, 19(1), 93-101. 

Tinazci, C., & Emiroglu, O. (2009). Physical fitness of rural children compared with 

urban children in North Cyprus: a normative study. Journal of physical activity & 

health, 6(1), 88-92.  

Tomkinsona, G. R., Oldsb, T. S., & Bormsc, J. (2007). Who are the Eurofittest?. J. 

Borms, Brussels M. Hebbelinck, Brussels, 50, 104-128. 

Trost, S. G. (2007). Measurement of physical activity in children and adolescents. 

American Journal of Lifestyle Medicine, 1(4), 299–314. 



113 

 

Tsigilis, N., Douda, H., & Tokmakidis, S. P. (2002). Test-retest reliability of the Eurofit 

test battery administered to university students. Perceptual and Motor Skills, 95(3), 

1295-1300. 

Turek, M., (1999). Telesný vývin a pohybová výkonnost deti mladšieho školského veku. 

Prešov: SVSTVŠ a PF PU. 

Turek, M., (2000). Distribúcia Eurofit systému v mladšom školskom veku. In M. Turek 

(Ed.). Motorika detí predškolského a mladšieho školského veku: Zborník z 

medzinárodnej vedeckej konferencie Prešov 23. - 24. 9. 1999 (pp. 171-181). Prešov: 

SVSTVŠ. 

UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE. (2013, October 7). 

Guidelines for Harmonising Time Use Surveys. [online]. Retrieved from 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2013/TimeUseSurvey_

Guidelines_for_consultation.pdf. 

Vágnerová, M., & Univerzita Karlova. (2012). Vývojová psychologie: Dětství a 

dospívání. Praha: Karolinum. 

Van Bottenburg, M., Rijnen, B., & Van Sterkenburg, J. (2005). Sport participation in 

the EU: Trends and differences. Amsterdam: Mulier Institute. 

Van der Niet, A. G., Hartman, E., Moolenaar, B. J., Smith, J., & Visscher, C. (2014). 

Relationship between physical activity and physical fitness in school-aged children with 

developmental language disorders. Research in developmental disabilities, 35(12), 

3285-3291. 

Vaníková, K., & Havel, Z. (2014). Influence of physical factors on performance of the 

students of Physiotherapy at JE Purkyně University in Ústí nad Labem, the Faculty of 

Health Studies. Studia Sportiva, 2, 20-28.  

Vignerová, J., Bláha, P., Riedlová, J., Kobzová, J., Krejčovský, L., & Brabec, M. 

(2006). 6. Celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2001 Česká republika. 

Praha: SZÚ. 



114 

 

Volbekienė, V., & Griciūtė, A. (2007). Health-related physical fitness among 

schoolchildren in Lithuania: A comparison from 1992 to 2002. Scandinavian journal of 

public health, 35(3), 235-242. 

Vrbas, J., & Škola a zdraví pro 21. století (2010). Zdravotně orientovaná zdatnost dětí 

mladšího školního věku : analýza vybraných ukazatelů. Brno: Masarykova univerzita. 

Welk et al. (2002). Fitnessgram reference guide. TX: The Cooper Institute. 

Welk, GJ., & Blair, SN. (2002). Health benefits of physical activity and fitness in 

children. In. GJ. Welk, JRJ Morrow & HB. Falls (Eds.). FITNESSGRAM reference 

guide (pp. 10-27). TX: Cooper institute.  

Wells, J. C. K. (2007). Sexual dimorphism of body composition. Best Practice & 

Research Clinical Endocrinology & Metabolism, 21(3), 415-430. 

Woodrow, L. (2014). Writing about Quantitative Research in Applied Linguistics. New 

York, NY: Palgrave Macmillan. 

Zwierzchowska, A. (2013). Gender-based dimorphism of aerobic and anaerobic 

capacity and physical activity preferences in deaf children and adolescents. Human 

Movement, 14(2), 102-109. 

  



115 

 

SEZNAM TABULEK  

Tabulka 1 Průměrný věk, počty a výškově-hmotností indexy ZŠ Boženy Němcové .... 60 

Tabulka 2 Průměrný věk, počty a výškově-hmotností indexy ZŠ Masarykova ............. 62 

Tabulka 3 Normalita dat chlapci a dívky ZŠ BN ............................................................ 66 

Tabulka 4 Normalita dat chlapci ZŠ BN……………………………………………….66 

Tabulka 5 Normalita dat dívky ZŠ BN ........................................................................... 66 

Tabulka 6 Normalita dat věková kategorie 9-11 let chlapci a dívky ZŠ BN………......66 

Tabulka 7 Normalita dat věková kategorie 12-14 let chlapci a dívky ZŠ BN………....66 

Tabulka 8 Normalita dat věková kategorie 9-11 let chlapci ZŠ BN……………….......66 

Tabulka 9 Normalita dat věková kategorie 9-11 let dívky ZŠ BN…………...……......67 

Tabulka 10 Normalita dat věková kategorie 12-14 let chlapci ZŠ BN………………...67 

Tabulka 11 Normalita dat věková kategorie 12-14 let dívky ZŠ BN………..…….......67 

Tabulka 12 Normalita dat chlapci a dívky ZŠ M ............................................................ 69 

Tabulka 13 Normalita dat chlapci ZŠ M……………………………………………….69 

Tabulka 14 Normalita dat dívky ZŠ M ........................................................................... 69 

Tabulka 15 Normalita dat věková kategorie 9-11 let chlapci a dívky ZŠ M….....….....69 

Tabulka 16 Normalita dat věková kategorie 12-14 let chlapci a dívky ZŠ M….....…...69 

Tabulka 17 Normalita dat věková kategorie 9-11 let chlapci ZŠ M…………………...69 

Tabulka 18 Normalita dat věková kategorie 9-11 let dívky ZŠ M…………..…….......70 

Tabulka 19 Normalita dat věková kategorie 12-14 let chlapci ZŠ M……………….....70 

Tabulka 20 Normalita dat věková kategorie 12-14 let dívky ZŠ M………..…….........70 

Tabulka 21 Průměrné výsledky v jednotlivých motorických testech ZŠ Boženy 

Němcové chlapci a dívky v porovnání s platnými normami .......................................... 71 

Tabulka 22 Průměrné hodnoty celkového skóre a součtu kožních řas u ZŠ Boženy 

Němcové chlapci a dívky v porovnání s platnými normami .......................................... 72 



116 

 

Tabulka 23 Průměrné výsledky v jednotlivých motorických testech ZŠ Masarykova 

chlapci a dívky v porovnání s platnými normami ........................................................... 73 

Tabulka 24 Průměrné hodnoty celkového skóre a součtu kožních řas u ZŠ Masarykova 

chlapci a dívky v porovnání s platnými normami ........................................................... 74 

Tabulka 25 Porovnání výsledků z testové baterie UNIFITTEST (6-60) ZŠ Boženy 

Němcové (chlapci a dívky) se ZŠ Masarykova (chlapci a dívky) .................................. 75 

Tabulka 26 Porovnání výsledků z testové baterie UNIFITTEST (6-60) ZŠ Boženy 

Němcové (chlapci a dívky) se ZŠ Masarykova (chlapci a dívky) u věkové kategorie 9-

11 let ............................................................................................................................... 76 

Tabulka 27 Porovnání výsledků z testové baterie UNIFITTEST (6-60) ZŠ Boženy 

Němcové (chlapci a dívky) se ZŠ Masarykova (chlapci a dívky) u věkové kategorie 12 - 

14 let ............................................................................................................................... 77 

Tabulka 28 Porovnání výsledků z testové baterie UNIFITTEST (6-60) ZŠ Boženy 

Němcové (chlapci) se ZŠ Masarykova (chlapci) ............................................................ 78 

Tabulka 29 Porovnání výsledků z testové baterie UNIFITTEST (6-60) ZŠ Boženy 

Němcové (dívky) se ZŠ Masarykova (dívky) ................................................................. 79 

Tabulka 30 Porovnání výsledků z testové baterie UNIFITTEST (6-60) ZŠ Boženy 

Němcové (chlapci) se ZŠ Boženy Němcové (dívky) ...................................................... 80 

Tabulka 31 Porovnání výsledků z testové baterie UNIFITTEST (6-60) ZŠ Masarykova 

(chlapci) se ZŠ Masarykova (dívky) ............................................................................... 82 

Tabulka 32 Rozdíl výsledků z testové baterie UNIFITTEST (6-60) ZŠ Boženy 

Němcové a ZŠ Masarykova, věkové kategorie 9 - 11 a 12 – 14 let – analýza rozptylu . 84 

Tabulka 33 Rozdíl ve skladbě volnočasových aktivit dle četností u faktorů F3, F4 a F5 

mezi ZŠ Masarykova (chlapci a dívky) a ZŠ Boženy Němcové (chlapci a dívky) ........ 87 

Tabulka 34 Rozdíl ve skladbě volnočasových aktivit dle četností u faktorů F3, F4 a F5 u 

věkové kategorie 9- 11 let mezi ZŠ Masarykova (chlapci a dívky) a ZŠ Boženy 

Němcové (chlapci a dívky) ............................................................................................. 88 

Tabulka 35 Rozdíl ve skladbě volnočasových aktivit dle četností u faktorů F3, F4 a F5 u 

věkové kategorie 12-14 let mezi ZŠ Masarykova (chlapci a dívky) a ZŠ Boženy 

Němcové (chlapci a dívky) ............................................................................................. 89 

 



117 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ  

Obrázek 1 Skok daleký z místa odrazem snožmo .......................................................... 51 

Obrázek 2 Leh-sed opakovaně po dobu 1 minuty .......................................................... 52 

Obrázek 3 Schéma pro realizaci člunkového běhu 4x10 m ............................................ 52 

Obrázek 4 Schéma pro realizaci vytrvalostního člunkového běhu ................................. 53 

Obrázek 5 Měřené kožní řasy ......................................................................................... 54 

 

  



118 

 

PŘÍLOHY 

Příloha 1 Žádost o vyjádření etické komise ....................................................................... I 

Příloha 2 Vzor informovaného souhlasu ......................................................................... II 

Příloha 3 Individuální záznamový arch UNIFITTEST (6-60)........................................ III 

Příloha 4 Standardizovaný anonymně registrovaný sociologický dotazník COMPASS II

 ........................................................................................................................................ IV 

Příloha 5 Manuál pro testování, měření a zápis výsledků antropometr. dat a motorických 

testů ................................................................................................................................. VI 

Příloha 6 Dekadické vyjádření kalendářního věku ...................................................... VIII 

Příloha 7 Ověření normálního rozložení dat – chlapci a dívky ZŠ Boženy Němcové ... IX 

Příloha 8 Ověření normálního rozložení dat – ZŠ Boženy Němcové chlapci ................. X 

Příloha 9 Ověření normálního rozložení dat – ZŠ Boženy Němcové dívky .................. XI 

Příloha 10 Ověření normálního rozložení dat – věková kategorie 9 - 11 let chlapci a 

dívky ZŠ Boženy Němcové ........................................................................................... XII 

Příloha 11 Ověření normálního rozložení dat – věková kategorie 12 - 14 let chlapci a 

dívky ZŠ Boženy Němcové ......................................................................................... XIII 

Příloha 12 Ověření normálního rozložení dat – věková kategorie 9 - 11 let chlapci ZŠ 

Boženy Němcové ......................................................................................................... XIV 

Příloha 13 Ověření normálního rozložení dat – věková kategorie 9 - 11 let dívky ZŠ 

Boženy Němcové .......................................................................................................... XV 

Příloha 14 Ověření normálního rozložení dat – věková kategorie 12 - 14 let chlapci ZŠ 

Boženy Němcové ......................................................................................................... XVI 

Příloha 15 Ověření normálního rozložení dat – věková kategorie 12 - 14 let dívky ZŠ 

Boženy Němcové ........................................................................................................ XVII 

Příloha 16 Ověření normálního rozložení dat – chlapci a dívky ZŠ Masarykova .... XVIII 

Příloha 17 Ověření normálního rozložení dat – ZŠ Masarykova chlapci .................... XIX 

Příloha 18 Ověření normálního rozložení dat – ZŠ Masarykova dívky ....................... XX 

Příloha 19 Ověření normálního rozložení dat – věková kategorie 9 - 11 let chlapci a 

dívky ZŠ Masarykova .................................................................................................. XXI 



119 

 

Příloha 20 Ověření normálního rozložení dat – věková kategorie 12 - 14 let chlapci a 

dívky ZŠ Masarykova ................................................................................................. XXII 

Příloha 21 Ověření normálního rozložení dat – věková kategorie 9 - 11 let chlapci ZŠ 

Masarykova ............................................................................................................... XXIII 

Příloha 22 Ověření normálního rozložení dat – věková kategorie 9 - 11 let dívky ZŠ 

Masarykova ............................................................................................................... XXIV 

Příloha 23 Ověření normálního rozložení dat – věková kategorie 12 - 14 let chlapci ZŠ 

Masarykova ................................................................................................................ XXV 

Příloha 24 Ověření normálního rozložení dat – věková kategorie 12 - 14 let dívky ZŠ 

Masarykova ............................................................................................................... XXVI 

Příloha 25 Porovnání výsledků ZŠ Boženy Němcové a ZŠ Masarykova z testové baterie 

UNIFITTEST (6-60) ................................................................................................ XXVII 

Příloha 26 Porovnání výsledků ZŠ Boženy Němcové a ZŠ Masarykova z testové baterie 

UNIFITTEST (6-60) – věkové kategorie 9 - 11 let ............................................... XXVIII 

Příloha 27 Porovnání výsledků ZŠ Boženy Němcové a ZŠ Masarykova z testové baterie 

UNIFITTEST (6-60) – věkové kategorie 12 - 14 let ................................................ XXIX 

Příloha 28 Porovnání výsledků ZŠ Boženy Němcové – chlapci a ZŠ Masarykova - 

chlapci z testové baterie UNIFITTEST (6-60) .......................................................... XXX 

Příloha 29 Porovnání výsledků ZŠ Boženy Němcové – dívky a ZŠ Masarykova - dívky 

z testové baterie UNIFITTEST (6-60) ...................................................................... XXXI 

Příloha 30 Porovnání výsledků ZŠ Boženy Němcové – chlapci a dívky z testové baterie 

UNIFITTEST (6-60) ................................................................................................ XXXII 

Příloha 31 Porovnání výsledků ZŠ Masarykova – chlapci a dívky z testové baterie 

UNIFITTEST (6-60) .............................................................................................. XXXIII 



I 

 

Příloha 1 Žádost o vyjádření etické komise  

 



II 

 

Příloha 2 Vzor informovaného souhlasu  

Informovaný souhlas 

 

Souhlasím, aby se můj/moje syn/dcera………………………………….. narozený/á 

dne……………. zúčastnil/a  kinantropologického šetření v rámci studie: Vliv 

charakteru a intenzity volnočasových aktivit na úroveň funkčních (obecné fyzické 

zdatnosti) a morfologických (somatotyp) předpokladů  

 

Děti nebudou v kontaktu s žádnými riziky úrazu. Jedná se o měření základních 

antropometrických znaků (včetně vybraných kožních řas), o jednoduché motorické 

úkoly prováděné dětmi na základě pokynů examinátora a dotazníkové šetření zjišťující 

volnočasové aktivity dítěte. 

 

V Praze dne…………..                                  Podpis rodičů……………………………... 
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Příloha 3 Individuální záznamový arch UNIFITTEST (6-60)  

UNIFITTEST 6-60 

Příjmení a 

jméno Ident. Číslo Rok Měsíc Den Věk M/Ž 

              

Soubor: Datum měření:  

Společný základ 

TEST - MĚŘENÍ Výsledek Norma 

T 1 Skok daleký z místa (cm) 
        

T 2 Leh-sed opakovaně (počet) 
    

T 3 (b) Vytrval. člunková běh (min) 
    

Poznámky: 

Volitelnost dle věku 

T 4-1 Člunkový běh 4x10m (s) 
      

Poznámky: 

  

SM 1 Tělesná výška (cm)     

SM 2 Hmotnost (kg)     

SM 3 
Podkož. tuk-součet 3 řas 

(mm)           
               

     

  
 

  

                
Poznámky: 

Převzato a upraveno z publikace Chytráčková et al. (2006).  
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Příloha 4 Standardizovaný anonymně registrovaný sociologický dotazník 

COMPASS II 
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Příloha 5 Manuál pro testování, měření a zápis výsledků antropometr. dat a 

motorických testů  

Vytvořeno pomocí publikace Chytráčková et al. (2006). 

Manuál pro měření antropometrických dat a motorických testů - 2014 

Organizace  

Označení: vyplňuje se rok, měsíc, den, pohlaví, věk se nevyplňuje  

Ident. Číslo: B – Božena Němcová, M – Masarykova 

 Př.B31 (B – škola, 3 - Třída, 1 – číslo žáka) 

!!!Číslo žáka !!!!  
 Rozdělení u 1. části 

Př. (záleží na počtu žáků) 

1. Skok daleký z místa (6 osob – 1- 6) 

2. Leh sed opakovaně (7 osob – 7 – 13) 

3. Člunkový běh 4x10m (6 osob – 14 – 19) 

 

Měření je rozděleno na dvě části: 

1. Část: Skok daleký z místa, leh-sed opakovaně – 60 s, Člunkový běh 4x10m   

2. Část: Vytrvalostní člunkový běh, tělesná výška, hmotnost, kožní řasy   

1. část  
 

Motorické testy  

1. Skok z místa; měříme 3x; nejlepší pokus se zapisuje; (přesnost 1 cm)  
Zařízení: plstěný, nebo gumový pás na rovné ploše; měřící pásmo  

Z mírného stoje rozkročného, chodidla rovnoběžně, provede testovaná osoba podřep, předklon, 

zapaží a odrazem snožmo skočí co nejdále. Přípravné pohyby paží a trupu jsou dovoleny, ne 

však poskok před odrazem. Měříme 3x , zapisuje nejlepší pokus v centimetrech: 193  

 

2. Leh – sed / 60 s (počet)  
Zařízení: Plstěný pás, koberec nebo tuhá gymnastická žíněnka, stopky.  

Jedince zaujme základní polohu leh na zádech pokrčmo, paže skrčit vzpažmo zevnitř, ruce v týl, 

sepnout prsty, lokty se dotýkají podložky. Nohy jsou pokrčeny v kolenou v úhlu 90 stupňů, 

chodidla od sebe ve vzdálenosti 20–30 cm, u země je fixuje pomocník. Na povel provádí 

jedinec co nejrychleji opakovaně sed (oběma lokty se dotkne souhlasných kolen) a leh (záda a 

hřbety rukou se dotknou podložky) s cílem dosáhnout maximální počet cyklů za dobu 60 s. 

Zapisujeme 44.  

 
3. Čl. běh 4x10m hoši i dívky do 15 let (přesnost 0,1 s)  
Zařízení: rovný terén, 2 mety vysoké nejvíce 20cm vzdálené 10 m, stopky, měřící pásmo 

Jedinec na startovní povel vybíhá ze startovní čáry k 2hé metě, obíhá ji, vrací se k 1 metě, obíhá 

ji. Na konci třetího úseku se dotkne mety rukou a vrací se do cíle: Zapisujeme 10,5 
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2. část 
1. Tělesná výška (přesnost 0,5 cm)  

Zařízení: antropometr 

Měřená osoba stojí bosa u stěny, které se dotýká patami, hýžděmi a lopatkami. Hlava je v 

rovnovážné poloze. Pohyblivou částí antropometru se jedince zlehka dotkneme vrcholu hlavy 

(vertex) a odečteme tělesnou výšku s přesností 0,5 cm. Zapisujeme v cm: 165,5. 

 

Tělesná hmotnost (přesnost 0.1 kg)  
Zařízení: Digitální kalibrovatelná váha s přesností 0,1 kg; zapisujeme v kg: 58,6  

 

Kožní řasy  

Zařízení: kaliper  

Palcem a ukazovákem pevně uchopíme kožní řasu v místě, kde má být její tloušťka měřena. 

Tahem se řasa oddělí od svalové vrstvy, která leží pod ní. Dotykové plošky kaliperu umístíme 

k vrcholu ohybu kůže. Uvolníme prsty, kterými držíme měřidlo, tak začne působit tlak na kožní 

řasu. Vzdálenost měřících ploch kaliperu od prstů je prakticky asi 1 cm. Odečítáme na stupnici 

měřidla 2 s od okamžiku, kdy tlak začne působit. Měříme na třech standardních místech (viz 

obr.). Měření každé kožní řasy provádíme 3x, nejvyšší a nejnižší hodnotu škrtneme a pro součet 

použijeme střední hodnotu.   

5. Kožní řasa nad trojhlavým svalem pažním (tricepsem) – kožní řasu vytáhneme vzadu na 

volně visící pravé paži, podélně v poloviční vzdálenosti od ramene k lokti  

6. Kožní řasa pod dolním úhlem lopatky (subscapulární) – kožní řasu vytáhneme na 

zádech těsně pod dolním úhlem pravé lopatky  

7. Kožní řasa na pravém boku nad hřebenem kosti kyčelní (nad spinou) – kožní řasu 

vytáhneme 1 cm nad předním hřebenem kyčelním a 2 cm směrem k pupku.  

 
 

2. Léger test min (přesnost 0,5 min)  
Zařízení: běžecká dráha s vyznačením čar ve vzdálenosti 20 m  

Jedinec opakovaně překonává vzdálenost 20m během "od čáry k čáře"dle vymezeného 

časového signálu, reprodukovaného z CD přehrávače. Cílem jedince je vydržet na dráze 20m s 

postupně se zvyšující rychlost běhu po co nejdelší dobu. Na každý zvukový signál je nutné 

dosáhnout jednu z hraničních čar. Test končí, jestliže jedinec není schopen dvakrát po sobě 

dosáhnout čáru v daném časovém limitu. Povolen je maximální rozdíl dvou kroků. CD záznam 

obsahuje mimo signály i průběžnou informaci o době trvání testu a na začátku tzv. kalibrační 

test.  

Hodnocení a záznam. Registrovaným výsledkem je poslední ohlášené číslo ze zvukového 

záznamu, které označuje čas trvání běhu v minutách. Přesnost záznamu 0.5 minuty: Zapisujeme 

7:30 
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Příloha 6 Dekadické vyjádření kalendářního věku  

 

Převzato z publikace Chytráčková et al. (2006). 
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Příloha 7 Ověření normálního rozložení dat – chlapci a dívky ZŠ Boženy Němcové 

   Celkové skóre     Čl. běh 4x10 m   

 
Kožní řasy      Skok daleký z místa  

 

Leh-sed      Leger test  
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Příloha 8 Ověření normálního rozložení dat – ZŠ Boženy Němcové chlapci  

   Celkové skóre     Čl. běh 4x10 m   

 

Kožní řasy      Skok daleký z místa  

 

Leh-sed      Leger test  
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Příloha 9 Ověření normálního rozložení dat – ZŠ Boženy Němcové dívky  

  Celkové skóre     Čl. běh 4x10 m   

 

Kožní řasy      Skok daleký z místa  

 

Leh-sed      Leger test  
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Příloha 10 Ověření normálního rozložení dat – věková kategorie 9 - 11 let chlapci a 

dívky ZŠ Boženy Němcové  

  Celkové skóre     Čl. běh 4x10 m   

 

Kožní řasy      Skok daleký z místa  

 

Leh-sed      Leger test  
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Příloha 11 Ověření normálního rozložení dat – věková kategorie 12 - 14 let chlapci 

a dívky ZŠ Boženy Němcové  

Celkové skóre    Čl. běh 4x10 m   

 

Kožní řasy     Skok daleký z místa  

 

Leh-sed     Leger test  
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Příloha 12 Ověření normálního rozložení dat – věková kategorie 9 - 11 let chlapci 

ZŠ Boženy Němcové  

Celkové skóre    Čl. běh 4x10 m   

 

Kožní řasy     Skok daleký z místa  

 

Leh-sed     Leger test  
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Příloha 13 Ověření normálního rozložení dat – věková kategorie 9 - 11 let dívky ZŠ 

Boženy Němcové  

Celkové skóre    Čl. běh 4x10 m   

 

Kožní řasy     Skok daleký z místa  

 

Leh-sed     Leger test  
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Příloha 14 Ověření normálního rozložení dat – věková kategorie 12 - 14 let chlapci 

ZŠ Boženy Němcové  

Celkové skóre    Čl. běh 4x10 m   

 

Kožní řasy     Skok daleký z místa  

 

Leh-sed     Leger test  
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Příloha 15 Ověření normálního rozložení dat – věková kategorie 12 - 14 let dívky 

ZŠ Boženy Němcové 

Celkové skóre    Čl. běh 4x10 m   

 

Kožní řasy     Skok daleký z místa  

 

Leh-sed     Leger test  
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Příloha 16 Ověření normálního rozložení dat – chlapci a dívky ZŠ Masarykova 

Celkové skóre    Čl. běh 4x10 m   

 

Kožní řasy     Skok daleký z místa  

 

Leh-sed     Leger test  
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Příloha 17 Ověření normálního rozložení dat – ZŠ Masarykova chlapci 

Celkové skóre    Čl. běh 4x10 m   

 

Kožní řasy     Skok daleký z místa  

 

Leh-sed     Leger test  
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Příloha 18 Ověření normálního rozložení dat – ZŠ Masarykova dívky 

Celkové skóre    Čl. běh 4x10 m   

 

Kožní řasy     Skok daleký z místa  

 

Leh-sed     Leger test  
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Příloha 19 Ověření normálního rozložení dat – věková kategorie 9 - 11 let chlapci a 

dívky ZŠ Masarykova 

Celkové skóre    Čl. běh 4x10 m   

 

Kožní řasy     Skok daleký z místa  

 

Leh-sed     Leger test  
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Příloha 20 Ověření normálního rozložení dat – věková kategorie 12 - 14 let chlapci 

a dívky ZŠ Masarykova 

Celkové skóre    Čl. běh 4x10 m   

 

Kožní řasy     Skok daleký z místa  

 

Leh-sed     Leger test  

 



XXIII 

 

Příloha 21 Ověření normálního rozložení dat – věková kategorie 9 - 11 let chlapci 

ZŠ Masarykova 

Celkové skóre    Čl. běh 4x10 m   

 

Kožní řasy     Skok daleký z místa  

 

Leh-sed     Leger test  
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Příloha 22 Ověření normálního rozložení dat – věková kategorie 9 - 11 let dívky ZŠ 

Masarykova 

Celkové skóre    Čl. běh 4x10 m   

 

Kožní řasy     Skok daleký z místa  

 

Leh-sed     Leger test  
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Příloha 23 Ověření normálního rozložení dat – věková kategorie 12 - 14 let chlapci 

ZŠ Masarykova 

Celkové skóre    Čl. běh 4x10 m   

 

Kožní řasy     Skok daleký z místa  

 

Leh-sed     Leger test  
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Příloha 24 Ověření normálního rozložení dat – věková kategorie 12 - 14 let dívky 

ZŠ Masarykova 

Celkové skóre    Čl. běh 4x10 m   

 

Kožní řasy     Skok daleký z místa  

 

Leh-sed     Leger test  
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Příloha 25 Porovnání výsledků ZŠ Boženy Němcové a ZŠ Masarykova z testové 

baterie UNIFITTEST (6-60) 

Celkové skóre    Čl. běh 4x10 m   

 

Kožní řasy     Skok daleký z místa  

 

Leh-sed     Leger test  

Spojnice mezi krabicovými grafy (průměr), spojnice v rámci krabicového grafu (medián) 
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Příloha 26 Porovnání výsledků ZŠ Boženy Němcové a ZŠ Masarykova z testové 

baterie UNIFITTEST (6-60) – věkové kategorie 9 - 11 let  

Celkové skóre    Čl. běh 4x10 m   

 

Kožní řasy     Skok daleký z místa  

 

Leh-sed     Leger test  

Spojnice mezi krabicovými grafy (průměr), spojnice v rámci krabicového grafu (medián) 
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Příloha 27 Porovnání výsledků ZŠ Boženy Němcové a ZŠ Masarykova z testové 

baterie UNIFITTEST (6-60) – věkové kategorie 12 - 14 let  

Celkové skóre    Čl. běh 4x10 m   

 

Kožní řasy     Skok daleký z místa  

 

Leh-sed     Leger test  

Spojnice mezi krabicovými grafy (průměr), spojnice v rámci krabicového grafu (medián) 



XXX 

 

Příloha 28 Porovnání výsledků ZŠ Boženy Němcové – chlapci a ZŠ Masarykova - 

chlapci z testové baterie UNIFITTEST (6-60) 

Celkové skóre    Čl. běh 4x10 m   

 

Kožní řasy     Skok daleký z místa  

 

Leh-sed     Leger test  

Spojnice mezi krabicovými grafy (průměr), spojnice v rámci krabicového grafu (medián) 



XXXI 

 

Příloha 29 Porovnání výsledků ZŠ Boženy Němcové – dívky a ZŠ Masarykova - 

dívky z testové baterie UNIFITTEST (6-60) 

Celkové skóre    Čl. běh 4x10 m   

 

Kožní řasy     Skok daleký z místa  

 

Leh-sed     Leger test  

Spojnice mezi krabicovými grafy (průměr), spojnice v rámci krabicového grafu (medián) 



XXXII 

 

Příloha 30 Porovnání výsledků ZŠ Boženy Němcové – chlapci a dívky z testové 

baterie UNIFITTEST (6-60) 

Celkové skóre    Čl. běh 4x10 m   

 

Kožní řasy     Skok daleký z místa  

 

Leh-sed     Leger test  

Spojnice mezi krabicovými grafy (průměr), spojnice v rámci krabicového grafu (medián) 



XXXIII 

 

Příloha 31 Porovnání výsledků ZŠ Masarykova – chlapci a dívky z testové baterie 

UNIFITTEST (6-60) 

Celkové skóre    Čl. běh 4x10 m   

 

Kožní řasy     Skok daleký z místa  

 

Leh-sed     Leger test  

Spojnice mezi krabicovými grafy (průměr), spojnice v rámci krabicového grafu (medián) 


