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Abstrakt 

 

V naší práci jsme analyzovali základní pohybovou výkonnost 14-15-ti letých členů atletických 

sportovních středisek (SpS) v roce 2014. Srovnali jsme členy SpS s běžnou populací podle 

studie Pávka (1977). Testy testující základní pohybovou výkonnost byly 50 m VS, dálka 

z místa, hod medicinbalem 2 kg a 12 minut běh. Členové SpS 2014 byli statisticky významně 

lepší ve všech motorických testech než běžná populace podle Pávka (1977). Dále jsme 

porovnali členy SpS 2014 vůči atletům ČSTV (1982). Atleti ČSTV (1982) byli významně lepší 

než členové SpS 2014 v motorických testech: skok z místa a 12 minut běh.  Dále jsme u 

specialistů sprinterů a sprinterek zjistili, že se všeobecná pohybová výkonnost specificky 

promítá do jejich atletické výkonnosti. 

 

 

 

Klíčová slova  
 

atletika, sportovní střediska, testování, všeobecná pohybová výkonnost, atletická výkonnost, 

identifikace talentu 
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Abstract 

 

In our work we analyzed the performance of the members 14-15 years old of the sport centres 

(SpS) 2014 .   We compared the members of SpS with school population from the study of 

Pávek (1977). The basic motoric tests were 50 m run, standing long jump, the medicine ball 

throw 2kg and the 12 minute run. The memberes of SpS 2014 were significantly better than 

school population from the study of Pávek (1977). We compared the meberes of SpS with the 

athletes of ČSTV (1982). The athletes of ČSTV (1982) were significantly better than the 

meberes of SpS 2014 in motoric tests: standing long jump and 12 minute run. Furthermore, we 

found that general physical performance of sprinters specifically reflected in their athletic 

performance. 
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athletics, sports centers, testing, general physical performance, athletic performance, 

identification of talent 
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1 Úvod 
 

Sportovní střediska (dále jen SpS) připravují sportovce na přechod do Sportovních 

center mládeže (SCM), Sportovních gymnázií (SG) a do výkonnostního sportu v 

dorosteneckých a juniorských kategoriích. Členy SpS jsou děti ve věku 6 – 15 let. SpS jsou 

základním článkem péče o atletickou talentovanou mládež v České republice. SpS jsou zřízena 

u jednoho konkrétního atletického oddílu/klubu. SpS jsou zřízena v místě, kde vyvíjí činnost 

atletický oddíl/klub. SpS zřizuje Český atletický svaz (dále jen ČAS) s ohledem na svazovou 

koncepci v oblasti péče o pohybově nadanou mládež ve věkové kategorii 6 až 11 - pro 

předškoláky a žáky prvního stupně ZŠ - a ve věkové kategorii 12 až 15 let - pro žáky základních 

škol a nižšího stupně víceletých gymnázií. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále 

jen MŠMT) podporuje činnost SpS finančním příspěvkem. Každoročně je od každého 

atletického oddílu/klubu vyžadováno zaslání seznamu motorické výkonnosti členů atletických 

sportovních středisek.  Testování základní pohybové výkonnosti se provádí jedenkrát ročně u 

všech atletů zařazených do SpS. Výsledky testování zasílají vedoucí trenéři SpS na ČAS, jako 

přílohu k ročnímu hodnocení. Tyto testy zkoumají všeobecnou motorickou výkonnost (50 m 

VS, dálka z místa, hod plným míčem 2kg, 12 minut běh). Celkový počet SpS je navržen na 72. 

Podmínkou zařazení do systému SpS je existence atletické přípravky u daného atletického 

oddílu, přičemž atletická přípravka má povinnost být součástí projektu Atletika pro děti a 

aktivně se v projektu realizovat. Jak uvádí Vindušková (2012) byla realizována řada dílčích 

studií zabývajících se problematikou péče o pohybově nadanou mládež v atletice (Vindušková 

& Krátký, 2001; Doleží, 2001; Voňavková, 2001; Hes, 2005; Kraus, 2007; Najmanová, 2009). 

Od 70. let byla provedena řada šetření motorické výkonnosti běžné populace (Pávek, 1977; 

Moravec, 1990; Moravec, Kampmiller& Sedláček, 1996).   
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2 Teoretický rámec zkoumané problematiky 

 

2.1 Příklady výběrů talentované atletické mládeže v různých zemích 
 

Důležitým pilířem pro identifikace sportovních talentů, kteří chtějí provádět výkony na 

vysoké úrovní je správná funkce státu. Tento fakt platí i pro budoucí vědce, muzikanty, umělce 

spisovatele a jak už bylo řečeno tak i pro sportovce. Atletika stejně jako další aktivity 

orientované na výkon, testují limity lidského těla. Identifikace talentu v atletice je obtížná. Je 

to zapříčiněno především tím, že identifikace sportovních talentů v jiných sportech těží 

především z masového zájmu o sport. Tím se ulehčí mnoho práce a dochází k přirozenému 

výběru talentu. V důsledku toho je pro atletiku identifikace přirozeného výběru nedostatečná, 

proto je organizovaná identifikace talentu nezbytná. (Henson, 1989). 

2.1.1 Rusko (Sovětský svaz) 

 

Ghasemzadeh, E. Mirkolaee., et al. (2013) uvádí, že metody výběru talentu v Sovětském 

svazu jsou jedny z nejkomplikovanějších. Na obrázku č. 1 můžeme vidět model, který sloužil 

k identifikaci sportovních talentů v roce 1981. Tento model zahrnoval tři kroky.  První krok se 

nazýval základní výběr, jehož cílem bylo identifikovat nadané jedince, kteří mají vrozený talent 

pro atletiku. V tomto kroku bylo testováno tisíc dětí ve věku 8 – 10 let kvalifikovanými trenéry. 

Druhým krokem byl počáteční výběr.  V tomto kroku děti ve věku 10 – 12 let byly testovány 

speciálními testy, kde byl zjišťován jejich progres ve výkonnosti. Třetím krok se nazýval 

konečný (finální) výběr. V tomto kroku byli vybráni jedinci ve věku 13 a 14, kteří měli 

předpoklady stát se nejlepšími v dané atletické disciplíně. V tomto systému hraje vysokou roli 

práce státu a propracovaný školní systém. 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Příklad výběru talentů v Rusku  

(Ann Appl Sport Sci, 1(3): 17-28. [online])   

Odchod 

Konečný výběr 

13-14 

Speciální 

trénink 

Základní výběr 
8-10 Nevyhovující 

Vyhovující  
Počáteční výběr 

10-12 Nevyhovující 

Opakovaný 

výběr Vyhovující  

Vyhovující 
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2.1.2 Německo 

                

Výběr talentů v Německu má dlouholetou tradici. Model, který se zabývá identifikací 

nadaných jedinců je organizován na vysoké úrovni. Hlavní páteří těchto programů je tělesná 

výuka ve školách a sportovních klubech. Vybrané školy úzce spolupracují se sportovními 

centry, kterých je více než 2000 a mají více jak 70 000 atletů. Většina škol je připojena vždy 

k určitému klubu na základě sportu, na který se specializovala. V centrech působí kolem 10 000 

trenérů na plný pracovní úvazek, kteří pracují s mládeží. Německý model výběru nadaných 

jedinců má dva kroky. V prvním kroku je měření pohybových schopností součástí školních 

osnov dětí ve věku 9 a 10 let. Po vyhodnocení výsledků z testů jsou děti vedeny ke sportu, ve 

kterém mají šanci k největšímu úspěchu na základě výsledků z testů. Ve druhém kroku už 

nastává užší specializace. Tento krok trvá téměř 6 měsíců a obsahuje různé testy. Výsledky 

těchto testů děti nasměrují do užší specializace (např. jestli dítě bude koulař nebo oštěpař). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 : Výběr talentů v Německu (Ann Appl Sport Sci, 1(3): 17-28. [online]) 
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2.1.3 Čína 

 

Čínský model výběru talentů byl uzákoněn v roce 1985 a má čtyři kroky výběru. V 11 

a 13 letech mladí sportovci volí aktivity podle jejich zájmu. Ve 14 a 16 letech jsou budoucí 

sportovci testování sériemi testů, jako jsou testy antropometrické, kondiční a také rentgenové 

snímání. Pokud projdou těmito testy, jsou talentovaní jedinci vybírání do užší atletické 

specializace, kde probíhají další série specializovaných testů pro každé odvětví atletiky. 

Talentovaní jedinci jsou vybráni do užší specializace, kde jsou dále trénování trenérem, který 

má kvalifikaci na danou specializaci. V čínském modelu výběru talentů hraje významnou roli 

také školský systém. Školní systém ať už na základních, středních nebo vysokých školách úzce 

spolupracuje ze sportovními kluby a sportovními organizacemi. Ghasemzadeh, E. Mirkolaee., 

et al. (2013) dodávají, že čínský model výběru talentu je úzce koordinován školními 

vzdělávacími programy, které pomáhají k hledání talentovaných atletů. Tento model je velice 

podobný německému modelu.  

 

 

 

Obrázek č. 3: Identifikační model v Číně (Ann Appl Sport Sci, 1(3): 17-28. [online]) 
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2.1.4 Austrálie 

 

Australský model výběru talentů má dva kroky. V prvním kroku jsou sportovci testováni 

testy, které byly vybrány učiteli školní tělesné výchovy. Tyto testy zjišťují pohybové schopností 

a zdraví dětí. Na základě výsledků testů jsou sportovci vybíráni do státních sportovních 

profesionálních center. Ve druhém kroku dochází opět k testování, tentokrát ale speciálními 

testy a moderními metodami ve vědě. Talentovaným jedincům jsou přiřazovány různé atletické 

disciplíny na základě výsledku ve speciálních testech. Po neúspěších australských atletů na 

Olympijských hrách v roce 1970 a poté v roce 1980 se australský svaz rozhodl toto změnit. 

Hlavním krokem bylo vytvořit kvalitní základnu kvalifikovaných trenérů, kteří by se o talenty 

starali, kteří by za svou práci byli náležitě odměňováni. Dalšími kroky bylo pořádání národních 

a mezinárodních soutěží, zvýšení sportovní aktivity ve školách, povzbuzovat studenty do 

sportovních aktivit a duševně a materiálně je odměňovat za výkony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4: Identifikační model v Austrálii (Ann Appl Sport Sci, 1(3): 17-28. [online])  
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V Austrálii je také zařazen program na vyhledávání talentů (Queensland Athletics 

Target Talent Program, zkráceně QA TTP). Je to vysoce výkonný program financován a 

regulován australskou atletickou federací. Byl vytvořen za účelem vystopovat včas nadané 

atlety, podporovat a rozvíjet trenéry, kteří s nimi pracují. Atleti, kteří splňují výkonnostní 

kritéria jsou zařazeni do tohoto programu. Níže uvádím výkonnostní kritéria, které bylo potřeba 

splnit v roce 2014/2015 obrázek č. 5 a 6 

 

Obrázek č. 5: Výkonnostní kritéria dívky 2014/2015 (zdroj: http://www.qldathletics.org.au/) 

 

Obrázek č. 6: Výkonnostní kritéria chlapci 2014/2015 (zdroj: http://www.qldathletics.org.au/) 

HJ- skok vysoký 

PV- skok o tyči 

LJ – skok daleký 

TJ – trojskok 

SHOT- vrh koulí 

HAM- hod kladivem 

JAV – hod oštěpem 
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2.1.5 Irán 

 

Hadavi (2001) uvádí, že v dnešní době existují tři základní systémy pro identifikaci 

sportovních talent.  

 Systematický, vládní systém: převážně uplatňován v zemích bývalého sovětského bloku 

a v Číně 

 Systematický, nevládní systém 

 Nesystematický, náhodný 

 

Identifikační proces iránských atletů by se dal zařadit do třetí kategorie. Ve své práci Hadavi 

(2001) uvádí faktory, které se promítají do atletova výkonu a je důležité je sledovat. Jsou to 

faktory: psychologické, antropometrické, genetické, biologické a sociologické.  

 

V práci byl proveden výzkum formou dotazníku. Byly zkoumány názory profesionálních 

trenérů atletiky. Z výsledků bylo zjištěno, že 77% trenéru souhlasí s názorem, že je potřeba 

zlepšit systém identifikace sportovních talentů. Převést nesystematický výběr na systematický. 

Mimoto 43% iránských trenérů souhlasilo s názorem, že výběr sportovních talentů by měl být 

založen na jejich sportovních zkušenostech tzv. coach-made methods. S náhodným a 

nesystematickým výběrem souhlasilo 27% dotázaných trenérů. V tabulce č. 1 jsou uvedeny 

priority, které přikládají trenéři jednotlivým faktorům na základě multifaktoriálnímu přístupu.  

 

 

n=38 

 
Pohybové 

schopnosti 
Fyziologické Antropometrické 

Psychologic

ké 
Sociologické kulturní 

Body 148 141 124 106 78 61 

priorita 1 2 3 4 5 6 

Tabulka č. 1:  Váha jednotlivých faktorů 

 

Jak bylo výše zmíněno, tak většina trenérů byla pro systematický model výběru. Co to 

znamená? Tento model je založen na dlouhodobém přístupu k identifikaci talentu. Identifikační 

fáze začíná už v základních školách (děti ve věku 6-11 let). Cílem je zajistit podmínky pro 

mladé atlety, které pomáhají k jejich rozvoji. Důležitou roli zde hraje funkce státu, který svými 



16 
 

finančními prostředky přispívá na sportovní centra a na kvalifikované trenéry, kteří pracují 

s atlety. Kdežto multifaktoriální metoda, která byla použita v předešlé tabulce, je založena na 

sledování různých faktorů výkonu, což jsou pohybové schopnosti (síla dolní a horních končetin, 

rychlost a aerobní vytrvalost), antropometrické parametry (výška v sedě a vestoje, rozpětí paží, 

váha) a psychologické faktory (osobnostní rysy). U multifaktoriálního výkonu se podílí 

množství různých faktorů, které jsou schopny se do určité míry vzájemně ovlivňovat. Jiným 

typem výkonu je výkon monofaktoriální (např. maratónský běh), který je z převážné části dán 

pouze rozvojem vytrvalostních schopností (Perič, 2006).  Od roku 1981 bylo prezentováno 

několik multifaktoriálních metod, které zahrnovaly sledování také technických dovedností, 

psychomotorické dovednosti, sociologické. 

 

Jednotlivé fáze výběru sportovních talentů 

Podle Hadaviho a Zarifiho (2009) by první fáze identifikace talentu měla začínat kolem 

6 roku. Zde také uvádí oba autoři, že je důležité přihlížet nejen ke kalendářnímu věku, ale také 

k biologickému. Uvádějí, že by se tedy měly fáze odlišit pro oba věky. V iránském modelu 

identifikace sportovních talentů v atletice ovšem toto rozdělení není. V tabulce č. 2 jsou 

uvedeny tři fáze k identifikaci sportovních talentů v atletice. 

Fáze Cíl (účel) Věk Kdo ovlivňuje Časový rozsah 

Počáteční výběr Výběr zdravých a pohybově 

zdatných jedinců 

Rozvoj základní pohybových 

schopností 

6-11 

let 

Učitelé, 

tělocvikáři 

základních 

škol 

1-5 let 

Všeobecné 

testování 

Hlavní fáze výběru sportovních 

talentů  

Testování pohybových 

schopností na středoškolské 

úrovni 

Rozvoj těchto schopností 

potřebných pro atletiku 

 

12-16 

let 

Učitelé, trenéři 

ve sportovních 

klubech 

1-3 let 

Speciální testy Testování speciálními testy pro 

dané atletické disciplíny 

Srovnání výkonů podle norem 

nejlepších sportovců 

Od 12 

let 

Zkušení 

trenéři, 

atletické 

federace 

2-5 let 

Tabulka č. 2 Jednotlivé fáze výběru sportovních talentů 
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Hadavi a Zarifi (2009) uvádějí schématický přehled pro přesnější představu, který je zaměřen 

na identifikaci běžců a sprinterů. 

 

Schéma č. 1: Převzato z: World J. Sport Sci., 2 (4): 248-253, 2009, upraveno: Radim Kůta 

 

2.2 Výběr talentované mládeže v ČR 
 

Péče o sportovně talentovanou mládež je zajištována různými formami. Jednou z nich 

jsou sportovní střediska (SpS).  SpS připravují sportovce na přechod do Sportovních center 

mládeže (SCM), Sportovních gymnázií (SG) a do výkonnostního sportu v dorosteneckých a 

juniorských kategoriích (podrobnější informace o těchto projektech budou uvedeny níže). 

Členy SpS jsou děti ve věku   6 – 15 let.  SpS jsou základním článkem péče o atletickou 

talentovanou mládež v České republice. SpS jsou zřízena u jednoho konkrétního atletického 

oddílu/klubu . SpS jsou zřízena v místě, kde vyvíjí činnost atletický oddíl/klub. V této 

diplomové práci se bude jednat o SpS zapsaná v seznamu v kalendářním roce 2013/2014.    Na 

řízení činnosti SpS se podílí MŠMT, ČAS, AO, popř. základní škola. Atleti jsou zařazováni do 

SpS zpravidla 2 x ročně, tj. hlavní podzimní výběr a jarní výběr. Do SpS mohou být zařazováni 

atleti i v průběhu kalendářního roku.  
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Obrázek č. 7 a 8: Organizační struktura a situační mapa SpS (zdroj: www.atletika.cz) 
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Vrcholová sportovní centra mládeže – VSCM 

 

Vrcholové sportovní centrum mládeže (dále VSCM) je nejvýše postaveným stupněm 

článků péče o talentovanou mládež, které sdružuje atlety věkové kategorie do 23 let, tedy ve 

věku 20 – 22 let. Podpora je určena na sportovní přípravu talentů ve vybraných olympijských 

sportech. Tato centra si vytváří svaz dle vlastních koncepčních plánů, případně ve spolupráci 

s rezortními sportovními centry. 

Výběr talentů provádí vedoucí trenér VSCM ve spolupráci s vedoucími trenéry SCM   a 

osobními trenéry navržených atletů pro zařazení. Atleti jsou zařazováni do VSCM dle 

výkonnosti a úspěšnosti v předešlém období. Členové VSCM jsou rozděleni podle 

výkonnosti do třech skupin. Podle výkonnosti je pro členy diferencována částka na sportovní 

přípravu.  

 

 

Sportovní centra mládeže – SCM 

 

Podpora je určena na sportovní přípravu talentovaných sportovců dorostenecké  

a juniorské kategorie (zpravidla 15 -19 let, pokud mezinárodní pravidla nebo MŠMT nestanoví 

jinak). Tato centra si vytváří svaz, dle vlastních koncepčních plánů, které jsou zařazeny do 

systému přípravy sportovních talentů. V mimořádných případech je možné zahrnout jednotlivé 

juniory věkové kategorie do 23 let s omezením max. do 3 osob. 
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Obrázek č. 9: Situační mapa SCM (zdroj: www.atletika.cz) 
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Níže uvádíme dvě tabulky č. 3 a 4, kde jsou uvedena jednotlivá výkonová kritéria pro přijetí do 

určitého centra s péčí o talenty. 

 

Tabulka č. 3: Výkonová kritéria pro přijetí do daného centra s péčí o talenty (chlapci) (převzato 

z www.atletika.cz) 

V České republice k výběru nadaných jedinců dochází především, kritériem výkonu 

v závodech. Podle věku a pohlaví jsou kritéria výkonu v atletických disciplínách různé. 
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Tabulka č. 4: Výkonová kritéria pro přijetí do daného centra s péčí o talenty (dívky) (převzato 

z www.atletika.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atletika.cz/
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2.3 Testování pohybové výkonnosti mládeže v zahraničí 
 

2.3.1 Španělsko 

 

Ve španělské publikaci (Grosscordón, 2011) bylo provedeno rozsáhlé testování 

španělské mládeže ve věku 14,15,16 a 17 let v  období 1997  - 2008. Bylo testováno 1957 dívek 

ve věku 14 – 15 let, 1096 dívek ve věku 16-17 let a 2432 chlapců ve věku 14-15 let, 1606 

chlapců ve věku 16-17 let. Testování bylo rozděleno do tří skupin každá v různém období. 

V první skupině se testovaly antropometrické předpoklady, druhá skupina obsahovala základní 

testové baterie a třetí skupina speciální testové baterie. Základní testová baterie obsahovala 30 

letmo, vertikální skok, hod medicinbalem obouruč přes hlavu (chlapci 5 kg, dívky 3 kg), 

flexibilitu, Cooperův test a hod medicinbalem obouruč. Speciální testová baterie je soubor 

společných speciálních testů jak pro chlapce tak i dívky a všeobecných testů, zde uvádím 

grafický přehled testů. 

Základní testová baterie 

30 m letmo  

Materiál 

Dráha aspoň 70 m, stopky, fotobuňky 

Pozice                

Náběhové území je 20 m, trenér stojí uprostřed 30 metrového území a spouští stopky jakmile 

atlet protíná hrudníkem začátek 30 m území. Pro přesnější měření lze použít fotobuňky. 

Provedení 

Atlet čeká na signál trenér, poté vybíhá a má za úkol dosáhnout své maximální rychlosti v 30 

m území. 
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Vertikální skok  

Materiál 

Páska na zeď, drsný povrch (zabraňuje 

skluzu)  

Pozice      

  

Atlet stojí ve stoji snožmo pod metrem,  

který je upevněn na zdi vedle něj.  

Provedení 

Atlet provádí mírné zhoupnutí do kolen a obounož vyskakuje co nejvýše, bližší rukou ke zdi 

dělá značku na metru. Snažíme se o maximální využití paží. Je povoleno více pokusů počítá 

se ten nejlepší. V testu se testuje explozivní síla dolních končetin 

Hod medicinbalem obouruč přes hlavu  

Materiál 

5 kg medicinbal pro chlapce, 3 kg pro dívky 

Pozice      

    

Zády směrem k odhodu. Mírný podřep rozkročný v šíři ramen.  

Paže jsou napjaté po celou dobu odhodu. 
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Provedení 

Atlet ze stoje přejde do pozice v podřepu rozkročném, následně se zvedá z podřepu a 

z napnutých paží odhazuje míč obouruč přes hlavu. V testu se testuje dynamická síla paží a 

trupu. 

Flexibilita 

Materiál  

Speciální přístroj pro měření flexibility 

Pozice 

Sed nohy jsou opřeny o přístroj. 

Provedení 

Ze sedu se atlet dostává postupně do předklonu a posouvá před sebou měřítko, které je 

upevněno na přístroji. Není povoleno posouvání švihem. 
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Cooperův test 

Jedná se o nejstarší a nejznámější test aerobních předpokladů. Jeho tvůrce, Dr. Kenneth 

Cooper, vyšetřil velký počet osob, u nichž zjišťoval vztah mezi uběhnutou vzdáleností za 

daný časový úsek a maximální spotřebu kyslíku (VO2max). 

  

Materiál 

Atletické hřiště, stopky, píšťalka 

Pozice   

Z vysokého startu atlet na písknutí vybíhá 

Provedení 

Po vhodném a dostatečném rozcvičení absolvuje vyšetřovaná osoba maximálním úsilím 12 

min. běh. V průběhu testu je informována o čase, který zbývá do konce testu. 

 

2.3.2 Slovensko 

 

Zapletalová (2011) ve své práci zjišťuje aktuální úroveň tělesného rozvoje a pohybové 

výkonnosti 11až18-tileté populace na Slovensku. Vzhledem k tomu, že v naší práci 

nepracujeme s údaji o tělesné výšce a váze bude nás především zajímat pohybová výkonnost.  

K testům ověření pohybové výkonnosti 11-18-ti leté populace na Slovensku Zapletalová (2011) 

uvádí 7 motorických testů. Jedná se o testy skok dálky z místa (cm), sed-leh (n), běh na 50 m 

(s), 12-min.běh (m), shyby (n), hod plným míčem (cm), běh k metám (s). Pilířem práce je 

srovnání úrovně rozvoje pohybových schopností sportující mládeže a běžné populace. 

Sportovní příprava mládeže představuje podle Havlíčka et alt. (1979) speciální druh 

tělovýchovného procesu, který má svoje cíle zaměření a spolu s výstavbou, tréninkovým 

procesem, soutěžními pravidly, organizací a řaděním vytváří ucelený a relativně samostatný 

systém přípravy dětí a mládeže. Představuje určitý typ intencionálního pedagogického 

působení, tj. plánovaný tréninkový proces, ve kterém výchovu a vzdělání chápeme jako 

specifické působení prostředků tělesné výchovy a sportu. Sportovní příprava mládeže by měla 
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plnit svojí funkci, tj. v ruku v ruce s všeobecnou sportovní přípravou by měla být také speciální 

příprava. Poměr za zařazení všeobecné a speciální sportovní přípravy do tréninkového procesu 

závisí na mnoha činitelích (akceptování senzitivních období, druh sportu, odbornosti 

trenérů….).  

 Zapletalová (2011) jednak uvádí důležitost úlohy sledování pohybové výkonnosti 

mládeže, neboť je to jedna z podmínek, jak zvýšit efektivnost výběru nadaných dětí pro určitý 

sport. Sportovní příprava je dlouhodobý proces, ve kterém se základy prvotní výkonnosti 

vytváří už ve věku, kdy dochází dítě do školy a je vhodné, aby perspektiva (či talentovanost) 

jednotlivce byla rozpoznána co nejdříve.  Podle Periče, Hoška, Bunce (2002) právě požadavek 

co nejkřivějšího posouzení možné perspektivy sportovce klade extrémní nároky na 

diagnostické prostředky, např. výběr vhodných testů, kvalitu hodnocení - posouzení 

dosažených výsledků v závislosti na očekávaných projevech dítěte a minimalizaci chybných 

predikcích, tzn. výběr dítěte s malou perspektivou, či naopak nevýběr dítěte s vysokou 

perspektivou. To dělá z celé oblasti identifikace talentů velmi složitou činnost, která vyžaduje 

vysokou míru odbornosti. Každá sportovní specializace klade na úroveň jedince své specifické 

požadavky vyplývající především z charakteru konkrétního sportu, specifických nároků na 

jednotlivé komponenty kondice, z tendence zvyšovat tréninkové a soutěžní zatížení ( Siris, 

Gajdarská, Račev, 1983, Havlíček, 1987).  

 Zapletalová (2011) uvádí, že v současnosti neexistuje ucelený – jednotný výběr do 

systému sportovní přípravy pro jednotlivé druhy sportů jako tomu bylo v minulosti. V minulosti 

byl tento, předvýběr“ už na I. stupni ZŠ. Všechny pohybově nadané děti měly možnost se 

obeznámit na hodinách speciálních pohybových her se širokým spektrem pohybových činností. 

Děti měly možnost si osvojit základní zručnosti jako je házení, běhání, šplhání, skákání a po 

absolvování této přípravy se na II. stupni ZŠ rozhodovaly pro svoji budoucí sportovní kariéru 

a vstupovaly do etapy základní sportovní přípravy, která má standardizovat podmínky pro 

projev pohybových schopností, dát možnost ve vzájemném porovnávání žáků přesnější 

odkrývání adekvátní vrozené dispozice ( Koštial, 1979). Zapletalová (2011) také zmiňuje 

aspekt současného vstupu do tréninkového procesu. Podle ní děti vstupují do tréninkového 

procesu převážně na doporučení rodičů nebo návštěvou sportovního klubu, který je v blízkosti 

bydliště. Množství talentovaných dětí se nedostane do sportovní přípravy kvůli těžké 

ekonomické situaci rodiny, tudíž nemají možnost ukázat a rozvíjet své sportovní předpoklady. 

Autoři Glesk a Harsányi (1998) shrnuli některé z dosavadních výzkumů zabývajících se oblastí 

exogenních (vnější) faktorů mezi které mimo jiné patří i vliv rodiny.  Výzkum týkající se výběru 

talentů v roce 1979 přinesl následující výsledky: ve vrcholovém sportu jsou úspěšnější děti, 
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které patří k vyšším společenským vrstvám a v rodinném domě žijí v prostředí, které je 

podněcuje ke sportovním aktivitám a mají přiměřené sociální jistoty. Nedostatek mobility 

vázané na určitou geografickou příslušnost může způsobit ztrátu talentu (v tomto případě se 

jeví evidentní potřeba změnit prostředí – přestěhovat se). Slabší sociální postavení a absence 

ochrany talentů znamená velmi často i jejich ztrátu. Zásadní a komplexní vliv na dítě má rodina 

s převažující výchovnou funkcí (Campbell 2001). Význam tohoto prostředí na sportování dětí 

potvrzují práce různých autorů (např. v našem prostředí Havlíček 1999, Trnka 1999). Trnka 

(1999) se ve své diplomové práci otázkou vlivu úplnosti rodiny. Výzkum se týkal žáků ZŠ ve 

věku 10 – 14 let, přičemž počet respondentů byl 322. Výzkum ukázal, že mimoškolním 

sportovním aktivitám se věnuje o 20% méně žáků z neúplných rodin, než jejich vrstevníků z 

rodin úplných. V roce 1984 byla provedena analýza ve sportovních třídách v Maďarsku a byly 

vysloveny následující závěry: doporučuje se, aby se zabezpečení zálohy vrcholového sportu 

dělo mimo školský systém, tedy nad rámec všeobecného vzdělávání ve škole a tedy, aby 

sportovní výchova mládeže probíhala ve sportovních oddílech a klubech – to ovšem vyžaduje 

vhodnou organizaci a řídící strukturu.  

 Jak už bylo výše zmíněno, Zapletalová (2011) se ve své práci zaměřovala na porovnání 

sportující populace vs. nesportující populace ve stejné věkové kategorii. Pro potřeby této 

diplomové práce jsou uvedeny pouze závěry. Kompletní výsledky motorických testů u dívek a 

chlapců ve věku 11-15 let lze najít v publikaci Zapletalová (2011). Ve všech motorických 

testech bylo zjištěno zvyšování výkonnosti od kategorie nemladší až po nejstarší. Tento trend 

byl značnější ve skupinách sportovců a sportovkyň běžné populace. U sportovců byl výraznější 

u chlapců než u děvčat.  Výsledky, které nás velmi zajímaly pro potřeby této diplomové práce, 

byly ve skupinách 14 až 15-ti letých sportovců a sportovkyň. V porovnání s mladšími 

vrstevníky se projevovaly výraznější rozdíly středních hodnot v testů běh k metám, který 

vyžadoval vyšší stupeň koordinace a rychlého střídání pohybového úkolu. Zapletalová (2011) 

dále uvádí, že samostatnou kapitolou je test shybů. Uvádí, že ani v jedné věkové kategorii nebyl 

zaznamenána u sportovců přiměřený výkon jako u populace. V nejmladších kategorií byla 

populace dokonce lepší než sportující. Tyto výsledky upozorňují na nedostatečnou všeobecnou 

silovou přípravu nejen mladších sportovců, ale i věkově starších, kteří se už svým věkem můžou 

zařadit na začátek etapy speciální přípravy. 

 

 



29 
 

2.4 Testování mládeže na území Československa a České republiky 

 

 

Tabulka č. 5: Stručná historie testování v Československu (Kovář, Měkota, 1996) 

2.4.1 Testování tělesné výkonnosti 7-19 leté mládeže v ČSSR 

 

Tato práce nebo spíše tento projekt přináší ve zkráceném rozsahu výsledky prvního 

celostátního reprezentativního výzkumu tělesné výkonnosti 7-19leté školní mládeže v ČSSR, 

uskutečněného v roce 1966. Cílem projektu bylo zjistit úroveň tělesné zdatnosti a výkonnosti 

mládeže v tehdejším ČSSR.  Pávek (1977) ve své práci mimo jiné zmiňuje i testování tělesné 

výkonnosti mládeže v zahraničí, kde mají dlouholetou tradici. Také je mu inspirací testování 

irácké mládeže v Bagdádu, kde porovnává své výsledky s výsledky naměřenými v Bagdádu. 

Jeho hlavním cílem nebylo zkoumání pouze obecné úrovně výkonnosti, ale také speciální 

tělesné výkonnosti mládeže 7-19leté v ČSSR. Níže uvádím skupinu testů obecných a 

speciálních. Na základě provedeného výzkumu v závěru své práce Pávek (1977) uvádí souhrn 

testů, které jsou vhodné pro ověření určitých pohybových schopností s ohledem na věk 

testovaných jedinců. 

Čelikovský 1972 Členstvo tělovýchovné organizace ČSTV (6-60 let), Česko 

Straňai 1972 Členstvo tělovýchovné organizace ČSTV (6-60 let), 

Slovensko 

Šemetka, Pávek 1977 Školní mládež ve věku 7-14 let Československo 

Šorm, Kolář 1979 Studující vysokých škol, nově přijatí studenti 1. ročníku 

Kovář 1983 Členstvo tělovýchovné organizace ČSTV ( 6-60 let), ČR – 

výběr zahrnul 17 sportů 

Havlíček 1986 Sportovně talentovaná mládež ve věku 12-18 let, výběr 

zahrnul 8 sportů 

Kolář, Měkota, Šorm 1986 Studující vysokých škol, nově přijatí studenti 1. ročníku 

Moravec, Kasa 1987 Školní mládež ve věku 7-18 let, reprezentativní výběr 

Československa 

Měkota,Kovář 1996 Unifittest (6-60) 
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Skupina testů obecné tělesné výkonnosti: 

Běh 50 m VS (běžecká rychlost) – z polovysokého startu, běží najednou nejméně dva žáci, 

tretry nejsou dovoleny, přesnost měření na 0,1 s 

Skok daleký z místa (výbušná síla svalstva dolních končetin) – snožmo, do doskočiště, od čáry 

(prsty nohou nebo špičky se nesmějí opírat o hranu doskočiště), bez treter, 3 pokusy, hodnotí 

se nejdelší správný skok, přesnost na 1 cm 

Hod plným míčem 2 kg (výbušná síla svalstva paží) – obouruč, ze stoje rozkročného čelného, 

horním obloukem, z mírného záklonu, 2 hody (po sobě), hodnotí se delší hod, přesnost na 0,1 

m 

Předklony a vzpřimy  (dynamická pohyblivost)  

Běh na 300 m (hoši 10-13 let, dívky 10-15 let), 500 m (hoši 14-15 let, dívky od 16 let), 1000 

m (hoši od 16 let) – na dráze nebo vhodné rovné cestě, běží najednou nejméně dva žáci, bez 

treter, přesnost na 1 s 

Shyby (dynamická síla svalstva paží ) – na doskočné hrazdě nebo tyči o přibližně stejném 

průměru, nadhmatem, žák začíná cvičit z klidného svisu (nikoli hned z náskoku), cvičí plynule 

(nedovoluje se trčení nohou, komíhání ani výdrž ve svisu delší než 1 s), hodnotí se počet celých 

shybů (dolní okraj brady nejméně ve výši středu žerdě), do únavy. Test byl vhodný pro dívky 

a chlapce od 12 let. 

Skupina testů specifické tělesné výkonnosti: 

Skok daleký z rozběhu – odraz pro 10-12leté z pásma 40 cm širokého a měřeno od stopy, pro 

13leté a starší odraz z břevna a měřeno podle pravidel, 3 pokusy, hodnotí se nejdelší platný 

skok, přesnost na 1 cm.  

Skok vysoký z rozběhu – laťka se zvyšuje podle výkonnosti žáků (do 2/3 výkonnosti po 5 cm, 

pak po 3 cm), na každé výšce dva pokusy, hodnotí se nejlepší výkon, přesnost na 1 cm. Od 10 

let 

Běh 60 m (hoši 12-15 let, dívky od 12 – let) a 100 m (chlapci od 16 let) – z nízkého startu, běží 

najednou nejméně dva běžci, tretry dovoleny, přesnost na 0,1 s 
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Hod míčkem 150 g (od 6 do 13 let) a granátem 350 g (od 14 let) na dálku – horním obloukem, 

z rozeběhu nebo z místa, tři hody (po sobě), hodnotí se nejdelší hod, přesnost na 0,5 m. 

Šplh 3 m (od 10 do 13 let na tyči s přírazem, od 14 let na laně, hoši do 15 let s přírazem, od 16 

let bez přírazu, dívky stále s přírazem) – žák ve stoji uchopí tyč nebo lano jednou rukou u 

značky ve výši 1,5 m od podlahy, druhá připažena, na povel uchopí tyč (lano) i druhou rukou 

(kam dosáhne) a šplhá ke značce 4,5 m od podlahy, tj. čistou výšku 3 m, hodnotí se čas od 

povelu ke šplhání k dotyku horní značky jednou rukou, přesnost na 0,1 s, U žáků, kteří 

nevyšplhali ke značce 4,5m, záznam nulový. 

 

2.4.2 UNIFITTEST 6-60 testování 

 

V roce 1988 v Malém Ratmírově komise testování schválila osnovu projektu, jehož 

výsledkem bylo sestavení projektu UNIFITTEST 6-60. Měl zaplnit mezeru, která vznikla po 

zrušení odznaku PPOV, a stát se i nedílnou součástí hodin školní tělesné výchovy. Současně 

měl posloužit jako pomůcka pro hodnocení fyzické kondice dospělých včetně jedinců staršího 

věku. Jedná se např. o testování pracovníků některých profesí, které jsou fyzicky náročné a 

vyžadují odpovídající výkonnostní úroveň (příslušníci policie, armády) popř. používání testu 

ve fitcentrech apod. Obsahem je společný testový základ jednotný pro všechny věkové 

kategorie a pohlaví a různé alternativy pro hodnocení aerobní vytrvalostní schopnosti, 

zohledňující věk, kondiční připravenost osob, případně podmínky testování. Společný základ 

je doplněn o výběrový test, jenž charakterizuje typické motorické projevy daného věkového 

období. Součástí systému Unifittest jsou různé typy norem pro individuální hodnocení a 

diagnostiku (Měkota & Kovář, 1996). Testová baterie Unifittest (6-60) je tvořena testy, které 

se dělí na kategorii pro všechny věkové kategorii a kategorie jen pro vybraný věk v kombinaci 

s pohlavím (Měkota & Kovář, 1996).  

Kritéria pro výběr testů 

a) Jednoduchým způsobem postihnout úroveň a profil motorické výkonnosti s ohledem 

na základní pohybové schopnosti převážně kondičního typu (rychlostní, silové, 

vytrvalostní a pohyblivost) a to se zřetelem na přirozené a nejčastěji užívané motorické 

projevy populace (rychlý běh, skok, překonávání odporu, pohyblivostní úkol a 

déletrvající lokomoce) a nízkou závislost na předchozí pohybové zkušenosti 
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b) Vybrat testy odpovídající základním požadavkům standardizace (dostatečně validní, 

přijatelně spolehlivé a objektivní a umožňující jak individuální, tak i skupinové 

testování, případně průběžné a déletrvající sledování 

c) Uplatnit zásady unifikace (společného a jednotného základu několika testů, které 

jsou shodné u všech populačních skupin a jsou zároveň součástí jiných testových baterií 

jak domácích, tak i zahraničních). Umožnit tzv. stavebnicový princip testové baterie, 

který dovoluje rozšiřovat a přidávat ke stávajícímu unifikovanému základu další testy, 

a to dle dílčího záměru a konkrétního cíle. V našem případě jde o jeden test, který 

adekvátně charakterizuje motoriku daného věkového období 

d) Využít dosavadní zkušenosti s testováním motorické výkonnosti v jiných zemích a za 

základ vybrat testy, které se ve stejném nebo podobné formě (variantě) objevují ve 

většině testových baterií 

e) Umožnit jednoduché a dostatečně citlivé kvantitativní i kvalitativní hodnocení výsledků 

jak ve smyslu celkového (sumárního) posouzení úrovně motorické výkonnosti 

(zdatnosti, kondice), tak motorického profilu a vyrovnanosti testových výsledků 

f) Brát v úvahu časové, materiální a personální možnosti při realizaci vlastního testování 

a respektovat požadavky na úspornost a praktickou použitelnost. 

Společný základ pro všechny věkové kategorie: 

 T1 Skok daleký z místa  

T2 Leh-sed opakovaně  

T3a Běh po dobu 12 min.  

T3b Vícestupňový vytrvalostní člunkový běh na vzdálenost 20m 

 T3c Chůze na 2 kilometry 39  

Volitelné testy podle věku:  

T4a Člunkový běh 4*10 metrů (od 6 do 14, 15 roků)  

T4b Shyby (pro chlapce od 15 let a výše)  

T4c Výdrž ve shybu (pro dívky od 15 do 30 let)  

T4d Hluboký předklon vsedě 
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2.4.3 ČSTV a testování základní pohybové výkonnosti členů české organizace ČSTV

  

 

Další rozsáhlé testování pohybové výkonnosti bylo provedeno u členů České organizace 

ČSTV. Jejím smyslem bylo poskytnout objektivní informace o úrovni pohybové výkonnosti 

cvičících členů české organizace ČSTV a umožnit posuzování vlivu cvičebního a tréninkového 

procesu na různé kategorie jedinců a skupin s odstupem určitého časového období. S tím 

souviselo i vypracování norem pro individuální hodnocení úrovně základní pohybové 

výkonnosti. 

 První etapa testování se uskutečnila v letech 1972-73 ve čtyřech svazech, a to v českém 

tělovýchovném svazu, turistice, basketbalu a atletice. Zahrnula přibližně 13 000 členů České 

organizace ČSTV a setkala se s příznivým ohlasem jak u nás, tak i v zahraničí.  

 Druhá etapa testování proběhla v roce 1974 a 1975. V souhrnu 1. a 2. etapy byly 

k dispozici údaje od téměř 31 000 jedinců obojího pohlaví u věkových kategorií od 6 do 60 let. 

V roce 1982 proběhl další sběr dat ve stejných svazech a v podstatě shodnou metodikou, 

rozšířen byl jen počet motorických testů a některé věkové kategorie, z ekonomických a 

organizačních důvodů se počet testovaných oproti 1. a 2. etapě přibližně snížil o jednu třetinu.  

Testová baterie, použitá opakovaně pro I. a II. etapu testování, patřila k testovým bateriím, 

postihující úroveň tzv. základní pohybové výkonnosti. Některé z testů např. shyby, leh-sed 

byly součástí většiny starších používaných standardizovaných baterií, a to jak na vnitrostátní, 

tak na mezinárodní úrovni. Testové baterie použity k zjištění pohybové výkonnosti ČSTV byly 

tyto:  
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Shyby 11-60 let (počet) 

Výdrž ve shybu 6-60 let (výdrž v sekundách) 

Skok do dálky z místa (m) 

Běh na 50 m (s) 

Leh – sed (2 minut) (počet) 

Hloubka předklon (cm) 

Člunkový běh (4x10 m) (s) 

Běh po dobu 12 minut (m) 

Tabulka č. 6: Testové baterie 

Šetření, zahrnující jak 1. tak i 2. etapu testování, bylo provedeno u cvičících členů České 

organizace ČSTV, mužů i žen v různých věkových kategoriích. Týkalo se těchto svazů: 

1. etapa – ZRTV, turistika, atletika, basketbal 

2. etapa – cyklistika, fotbal, házená, kanoistika, lední hokej, lyžování, orientační běh, 

plavání, sportovní gymnastika, stolní tenis, tenis a volejbal 

 

2.5 Stručné shrnutí prací zabývající se tématikou testování a identifikace talentované 

mládeže 

 

 Tato práce navazuje na předešlé studie s touto problematikou, přičemž příkladem 

může být i diplomová práce (Burešová, 1988), kde je srovnána průměrná výkonnost žáků 

atletických sportovních tříd ve vybraných testech základní výkonnosti (běh na 50m, skok 

daleký z místa, hod míčem 2 kg, shyby, leh – sed za 2 minuty, 12 ti minutový běh, 5-tiskok z 

místa). Cílem diplomové práce bylo srovnání úrovně základní obecné výkonnosti žáků 

sportovních tříd ve vybraných testech vzhledem k některým parametrům jejich sportovní 

přípravy (speciální, všeobecná). Při srovnání celkových výsledků bylo zjištěno, že mezi chlapci 

5. tříd byla ve všech testech celkově lepší skupina B – se speciální přípravou.  Studii, která 

potvrzuje důležitost sportovních tříd v současné době, už SpS provedl Kraus (2007). Ve své 

studii porovnával všeobecnou a speciální pohybovou výkonnost žáků staršího školního věku na 
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ZŠ v Plzni. Dospěl k závěru, že výkonnost žáků sportovních tříd ve všeobecných testech je lepší 

než výkonnost běžné populace v minulých letech. Dále zaznamenal výkonnostní úpadek u žáků 

nesportovních tříd, kteří v porovnání s populací v minulých letech dopadli hůře. Tím to se dá 

říct, že dochází k všeobecnému poklesu pohybové výkonnosti u nesportovních tříd.  Kůta 

(2013) ve své bakalářské práci analyzoval všeobecnou pohybovou výkonost sprinterů a 

sprinterek SpS zařazených v roce 2011 vůči běžné populaci podle Zapletalové (2011). Po 

analyzování všech výsledků došel k závěru, že výkonnost sprinterů a sprinterek SpS 2011 je 

vůči školní populaci na lepší úrovni. V porovnání vůči mládeži v minulém století ze studie 

Pávka 1977 jsou sprinteři a sprinterky SpS také výkonnější. V motorickém testu 50 m VS měli 

14- ti letí sprinteři SpS průměrný čas lepší o 0,82 s a 15- ti letí o 0,48 s sprinteři. V testu dálce 

z místa byli 14- letí sprinteři lepší o 21 cm a 15- ti letí o 20 cm. U sprinterek byl rozdíl 

v motorických testech markantní. V motorickém testu 50 m VS sprinterky dosahovaly lepšího 

průměrného času téměř o 1 s v obou kategoriích. V testu dálce z místa dosahovaly sprinterky 

lepších výsledků o 30 cm rovněž v obou kategoriích. ( Kůta, 2013). Rybák (2013) provedl 

analýzu členů SpS 2011 a 201. V porovnání výkonů mezi atlety v roce 2011 a 2012 zaznamenal 

nepravidelné kolísání trendu nárůstu a poklesu výkonnosti mezi výsledky 2012 a 2011. Ale 

proti předpokladu došlo u několika testů ke zhoršení výkonnosti v celé šíři ročníků. 

Domníváme se, že testování a sledování motorické výkonnosti je velmi důležité a 

přínosné, jak z hlediska získávání aktuálních poznatků o výkonnosti členů SpS tak také včasné 

identifikaci nadaných atletů.  Talent obecně je výrazným projevem dispozic jedince pro cílenou 

specializovanou činnost. Není obecně jednodimenzionální (tj. univerzální talent na všechno), 

ale může zahrnovat dispozice pro několik specializovaných činností (např. sport, umění či 

studium).“ (Kolář a kol., 2011). Green (2010) zase uvádí, že Talent odpovídá individuálním 

přirozeným nebo vrozeným schopnostem konkrétního druhu, jako je tomu například talent ve 

sportu.  Žatkuliak (2011) ve své diplomové zmiňuje že, talentovaného sportovce posuzujeme 

podle jeho sportovní výkonnosti (např. pokud sportovec podává stabilně výborné výsledky, 

označujeme ho jako talentovaného pro daný sport či disciplínu). Na formování sportovní 

výkonnosti se podílejí vlivy prostředí a tím vlastně rozhodují o zhodnocení talentu.  Talent je 

do vysoké míry genetický podmíněn. V současné době se stále začíná hovořit determinovanosti 

o genetických předpokladů (Perič, 2006). Oproti tomu Bach (1993) analyzoval problematiku 

genetiky a sportovního talentu a závěrem konstatoval, že aktuální stav našich znalostí 

nedovoluje přisuzovat nadměrný význam genetice pro prognózu sportovního talentu.  Harsany 

a Martin (1993) ve své práci uvádějí, že největší koeficient dědičnosti má složení svalových 

vláken a aktivaci skrytých dědičných kvalit podporuje všestranná příprava.  
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3 Výzkumná část 

 

3.1 Cíle práce 
 

 Cílů práce bylo několik.  Hlavním cílem práce bylo zjištění pohybové výkonnosti členů 

SpS v roce 2014.  Dále jsme srovnali výsledky motorických testů (50 m VS, dálka z místa, hod 

plným míčem 2 kg, 12 minut běh) členů SpS 2014 s výsledky běžné populace podle Pávka 

(1977), atlety ČSTV, vůči normám UNIFITTESTU 6-60, se španělskou mládeží, běžné 

populace Zapletalová (2011) a vyhodnotili jsme výkonnosti nadaných sprinterů a sprinterek.  

3.2 Úkoly diplomové práce 
 

1. Zpracovat získaná data o členech SpS 2014 z českého atletického svazu. Odstranit ze 

seznamu atlety, kteří nemají kompletní výsledky ve všech motorických testech, kteří 

zde mají mylné výsledky. Dále rozdělit členy SpS 2014 podle pohlaví a ročníků. Převést 

výsledky v různých motorických testech na společnou měrnou jednotku. 

2. Rozdělit členy SpS 2014 podle jejich specifických disciplín. 

3. Spočítat aritmetické průměry a směrodatné odchylky u všech motorických testů, zjistit 

počet testovaných členů. 

4. Definovat kritéria pro nadprůměrné a vysoce nadprůměrné atlety SpS 2014. 

5. Spočítat z-body v celkovém souboru SpS 2014. 

6. Spočítat korelační koeficienty pro jednotlivé motorické testy v souboru SpS 2014, 

udělat regresní analýzu a zjistit typy závislostí. 

7. Srovnat sprintery a sprinterky vůči Pávkovi (1977) k uvedeným skupinám. 

8. Srovnat všechny atlety SpS vůči Pávkovi (1977) se všemi uvedenými typy skupin, které 

uvádí. 

9. Srovnat atlety SpS 2014 vůči celkové oblasti ČSR.  

10. Srovnat atlety SpS 2014 vůči R. Kovář (ČSTV) – atleti 

11. Srovnat atlety SpS 2014 vůči běžné populaci Zapletalová (2011) 

12. Srovnat atlety SpS 2014 vůči výsledkům UNIFIT TEST 6-60 

13. Srovnat atlety SpS 2014 vůči atletům SpS 2011 

14. Srovnat sprintery SpS 2011 vůči sprinterům SpS 2014 

15. Srovnat atlety SpS 2014 vůči španělským atletům 

16. Formulovat výsledky a závěry. 
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3.3 Hypotézy 
 

H1: Předpokládáme, že výkonnost členů SpS 2014 v motorických testech: dálka z místa, hod 

plným míčem 2 kg a 50 m VS bude vyšší, než u běžné populace ČSR (Pávek, 1977). 

H2: Předpokládáme, že výkonnost členů SpS 2014 v motorických testech dálka z místa, hod 

plným míčem 2 kg a 50 m VS bude vyšší, než atleti ČSTV (Kovář a kol, 1983). 

H3: Předpokládáme vysokou závislost motorických testů 50 m VS a dálka z místa se speciální 

disciplínou sprinterů a sprinterek. 

3.4 Metodika práce 
 

3.4.1 Objekt práce 

 

Objektem této práce byla mládež ve věkové kategorii 14 a 15 let zařazená v SpS v roce 2014. 

Zkoumaný vzorek byl přesně vymezen, neboť ČAS sám zřizuje tyto střediska a pracuje 

v souladu s programem MŠMT o podpoře talentovaných sportovců. 

Většina SpS je zřízena pouze při atletických oddílech, jen zanedbatelné množství je napojeno 

na základní školu, kde je zřízena sportovní třída. Tam, kde je SpS zřízeno za spolupráce s místní 

školou, plní svěřenci svou tréninkovou činnost současně na základní škole, ve sportovní třídě a 

v atletickém oddílu nebo klubu. Sledovaný soubor obsahuje data ze 43 SpS. Podle metodiky 

ČAS má mít každé SpS minimálně 120 atletů, v kategoriích staršího žactva (30 členů, ve věku 

14 a 15 let), mladšího žactva (40 členů, ve věku 12 a 13 let) a atletické přípravky (50 členů, ve 

věku 10 a 11 let). V rámci hodnocení činnosti SpS shromažďuje ČAS statistická data o 

výkonnosti zařazených atletů pouze u kategorií staršího a mladšího žactva. Výzkumný vzorek 

této práce bude činit 1509 dívek a chlapců dohromady (ve věku 14 až 15 let). 
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3.4.2 Analýza dat 

 

Byla analyzována data ze 43 SpS. Všechna data bylo nutné pečlivě roztřídit. Prvotní 

roztřídění zahrnovalo odstranění nekompletních výsledků ve všech motorických testech. 

Analyzovali jsme pouze atlety s kompletními výsledky. I přes upozornění a informování SpS 

se nepodařilo zajistit, aby data přišla patřičně rozřazena. Bylo zapotřebí ,,mravenčí“ prací najít 

mylné výsledky, data uvedena ve špatných jednotkách konečný počet zpracovaných dat 

uvádíme v tabulce číslo 7. Práci také stěžovaly základní statistické chyby při třídění dat a to: 

výsledky v římských číslicích, výsledky v desetinných číslech, kde místo čárky byla tečka! Tyto 

základní chyby a neznalost statistického zpracování znesnadňují vyhodnocování testovaného 

souboru. Dalším znesnadněním práce bylo neroztřídění členů SpS podle pohlaví. V tabulce 

číslo 7 jsou uvedeny chyby, které se nejvíce vyskytovaly a také kluby, které se jich dopouštěly. 

Samozřejmě zde i uvádíme kluby, které nám zaslaly data statisticky ukázkově zpracované.  

Celkový soubor pro potřeby diplomové práce v končené fázi po roztřídění čítal 1509 členů SpS 

chlapců a dívek ve věku 14-15 let. Chlapců ročníku 1999 bylo 375, dívek ročníku 1999 bylo 

328, chlapců ročníku 2000 bylo 363 a dívek ročníku 2000 bylo 443. Dalším úkolem této analýzy 

dat bylo roztřídit členy SpS podle jejich speciální disciplíny. Bylo potřeba najít sprintery 

s kompletními výsledky ve všech motorických testech. Sprinterů chlapců ročníku 1999 bylo 96, 

sprinterek ročníku 1999 bylo 82, sprinterů chlapců ročníku 2000 bylo 118, dívek sprinterek 

ročníku 2000 bylo 105.  Základní pohybová výkonnost je hodnocena na základě výsledků čtyř 

motorických testů. Testem běžecké rychlosti je běh na 50 m z vysokého startu, který si startuje 

každý z testovaných atletů sám, okamžikem začátku měření je pohyb zadní nohy. Testem dálka 

z místa testujeme výbušnou sílu dolních končetin. Hod plným míčem 2 kg obouruč je testem 

výbušnosti horních končetin a trupu. Běh na 12 minut je testem úrovně běžecké vytrvalosti. 

Vypočítali jsme průměry a směrodatné odchylky, stejně jako u Vinduškové (2012). Stanovili 

jsme kritéria pro nadprůměrné výsledky ,,x+s“ vysoce nadprůměrné výsledky ,,x+2s“ pro každý 

motorický test. Podle těchto kritérií byl nalezen určitý počet atletů, kteří se nad daným kritériem 

nachází. Spočítali z-body pro každého člena SpS, ty nám pomohly k identifikování mylných 

výsledků. Ta nám udávala popis síly a směru lineárního vztahu dvou proměnných. Tato data 

byla podrobena analýze vůči datům z minulých let. 
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Chlapci 2014 Celkem 15 let 14 let 

Zasláno (n) 1030 499 531 

Zkoumáno (n) 738 375 363 

% 71,65 75,15 68,36 

    

Dívky 2014 Celkem 15 let 14 let 

Zasláno (n) 969 423 546 

Zkoumáno (n) 771 328 443 

% 79,57 77,54 81,14 

Tabulka č. 8: Přehled počtu dat přijatých a počtu dat zpracovaných 

SPS 2014 -  Běžná populace (Pávek, 1977) 

SPS 2014 - (Kovář a kol, 1983) ČSTV – atleti 

SPS 2014 - UNIFIT TEST 6-60 

SPS 2014 - SPS 2011 (14 letí - 14 letí, 15 letí-15 letí) 

Sprinteři 2014 - k ostatním SPS 2014  

SPS 2014 – Běžná populace (Zapletalová, 2011) 

SPS 2014 sprinteři -  (Grossocordón, 2011) - Španělsko atleti sprinteři 

Vzhledem k tomu, že výběr motorických testů v minulých letech byl poněkud odlišný, než 

motorické testy využívané v současných SpS, Srovnali jsme pouze testy, které byly stejné.  

3.4.3 Metody zpracování a statistické vyhodnocení dat  

 

Pro sběr a přípravu dat byl použit Microsoft Excel 2010 (Redmond, Washington, USA). 

Pro následné statistické zpracování kvantitativních dat byl použit statistický software NCSS 

2010 (Kaysville, Utah, USA). Pro deskriptivní charakteristiku proměnných byly využity 

následující metody:   

3.4.3.1 Aritmetický průměr (M)  

 

Je statistická veličina, která vyjadřuje typickou hodnotu popisující soubor mnoha 

hodnot. Definice aritmetického průměru je možno vidět na vzorci níže a vyjadřuje součet všech 

hodnot vydělený jejich počtem (Blahuš, 1997). 
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3.4.3.2 Směrodatná odchylka (SD)  

 

Je kvadratický průměr odchylek hodnot znaku od jejich aritmetického průměru. Obecně 

řečeno vypovídá o tom, jak moc se od sebe navzájem liší typické případy v souboru 

zkoumaných čísel. Je-li malá, jsou si prvky souboru většinou navzájem podobné, a naopak 

velká směrodatná odchylka signalizuje velké vzájemné odlišnosti. Definuje se jako odmocnina 

z rozptylu náhodné veličiny X (Hendl, 2004).  

3.4.3.3 Metoda korelace  

 

Je vztah mezi znaky či veličinami x a y může být kladný, pokud (přibližně) platí y = kx, 

nebo záporný (y = -kx). Hodnota korelačního koeficientu −1 značí zcela nepřímou závislost 

(antikorelaci). Pokud je korelační koeficient roven 0 (nekorelovanost), pak mezi znaky není 

žádná statisticky zjistitelná lineární závislost. Je dobré si uvědomit, že i při nulovém korelačním 

koeficientu na sobě veličiny mohou záviset, pouze tento vztah nelze vyjádřit lineární funkcí, a 

to ani přibližně. Podle velikosti korelačního koeficientu bylo usuzováno na sílu závislosti 

následovně: malá při r v intervalu 0,1 – 0,4; střední při r v intervalu 0,4 – 0,7 a velká při r v 

intervalu 0,7 – 1,0 (Blaikie, 2003; Hendl, 2004). Metoda korelace byla použita ke stanovení 

významnosti vztahů mezi jednotlivými motorickými testy využívaných SpS a také mezi 

motorickými testy a speciální disciplínou sprintera/ky. 

3.4.3.4 Statistická hladina významnosti  

 

Statistické testy významnosti jsou postupy (procedury), pomocí nichž se ověřuje, zda 

mezi proměnnými existuje vztah (závislost, souvislost, rozdíl). Na základě testů významnosti 

lze rozhodnout, zda mezi jevy je statisticky významný vztah. Jestliže je určitý výsledek šetření 

statisticky významný (signifikantní), znamená to, že je velmi nepravděpodobné, že by byl 

způsoben pouhou náhodou (Chrástka, 2007). Hladina signifikace byla stanovena na p<0,05. Je-

li p menší nebo rovna zvolené významnosti, pak je nulová hypotéza zamítnuta (tj. byla nalezena 

souvislost, rozdíl, platí alternativní hypotéza) a je-li větší než zvolená hladina, nezamítá se 

(Blahuš, 1997; Blaikie, 2003). 
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Středisko SpS Data z 2013 Data z 2014 

TJ Lokomotiva 

Beroun 
Data nejsou Data nejsou 

Atletický klub 

Bílina 
Používání vlastních testů Používání vlastních testů 

JAC Brno 
U ročníků 1998 chybí test 12 

minut běh 
Ukázkové zpracování 

Lokomotiva 

Břeclav 

Chybí 12 minut běh u ročníků 

1998 a 1999 
Data nejsou 

AC TJ JIČÍN 
Výsledky zaslány v obrázkové 

formě 
Data nejsou 

TJ Sokol Opava Netestováno 50 m VS ----------------------------------------- 

SK Aktis Praha Data nejsou Data nejsou 

TJ Vodní stavby 

Tábor 
Data nejsou ----------------------------------------- 

Jiskra Ústí nad 

Orlicí 
Data nejsou ----------------------------------------- 

AC Vysoké Mýto Data nejsou 
U ročníků 1999 trenér netestuje 

12 minut běh 

UHHRA 
Římské číslice ve výsledcích 

v běhu na 50 m VS 
Stále římské číslice ve výsledcích 

ŠAK ZŠ Pardubice Římské číslice ve výsledcích ----------------------------------------- 

AK Atletika 

Chrudim 

Římské číslice ve výsledcích, 

dálka uváděna v metrech 

Římské číslice ve výsledcích, 

dálka uváděna v metrech 

Domažlice ---------------------------------------- Data nejsou 

TJ Slezan Frýdek-

Místek 
---------------------------------------- Data nejsou 

Trutnov ----------------------------------------- Data nejsou 

BYAC Brno Ukázkové zpracování Ukázkové zpracování 

TJ Sokol Kolín Ukázkové zpracování Ukázkové zpracování 

Tabulka č. 7 : Střediska SpS zaslaná data z let 2013 a 2014 
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3.5 Srovnávání výsledků členů SpS vůči běžné populace testované Pávkem 

v roce 1977 

 

Pro lepší orientaci zde na úvod uvádíme souhrnnou tabulku s výsledky motorických testů 

členů SpS v roce 2014 14-15 let dívky a chlapci. Tabulka ukazuje průměrné výkony 

v jednotlivých testech, směrodatné odchylky a počty jednotlivých sportovců. Níže uvedená 

tabulka č. 8 zahrnuje výsledky všech členů SpS (14-15 let) v roce 2014 bez ohledu na uvedené 

specializace (sprinter, skokan…). 

 

ČLENOVÉ SPS 2014 

  50 m VS 

(s) 

dálka z místa (cm) 
hod plný míč 2 kg 

(m) 

běh 12 min 

(m)   

15 let 

chlapci 

x 7,24 223,04 9,54 2624,41 

s 0,66 21,61 2,34 395,74 

n 375 375 375 375 

      

14 let 

chlapci 

x 7,51 207,84 8,21 2509,56 

s 0,66 24,45 1,97 391,42 

n 363 363 363 363 

      

15 let 

dívky 

x 7,69 199,69 7,68 2285,08 

s 0,54 18,38 1,78 380,78 

n 328 328 328 328 

      

14 let 

dívky 

x 7,80 195,35 7,10 2288,78 

s 0,51 17,96 1,53 327,15 

n 443 443 443 443 

 

Tabulka č. 8: Souhrnný pohled na výsledky v motorických testech členů SpS 2014 14-15 let 

 

Naše výsledky naměřené ze středisek SpS 2014 jsme srovnávali z daty naměřenými 

Pávkem (1977). Současné používané motorické testy SpS 2014 se shodovaly s Pávkem pouze 

tři: 50 m VS, skok daleký z místa a hod plným míčem 2 kg. Pávek (1977) rozděloval testované 

osoby podle pohlaví, věku, typu postavy A – E a výšky postavy I – V, podle kategorií škol 

(základní devítileté školy, gymnázia a střední odborné a odborné školy, učňovské školy a 

odborná učiliště podle oblastí (venkov, město, ČSR, SSR, Praha). Typ postavy A – E byl 

vyjádřen pomocí váhovýškového indexu (váha dělena výškou) a charakterizován takto: 

 



43 
 

Typ A – obézní  aritm.průměr  +1,6 směrodatné odchylky a více 

Typ B – silní   aritm.průměr  +0,6 až 1,5 

Typ C – proporcionální aritm.průměr  ±0,5 

Typ D – štíhlí   aritm.průměr  -0,6 až -1,5  

Typ E – asteničtí  aritm.průměr  -1,6 

  

V důsledku absence dat o tělesné výšce a váze členů SpS 2014 jsme srovnávali 

naměřená data vždy se skupinou s nejlepšími výsledky. U chlapců to byla skupina Typu B      u 

dívek skupina Typu C. Dále jsme srovnali naše členy SpS vůči celku vůči ČSR jako celku. 

Nerozdělovali jsme oblasti (venkov, město….). 

 

50 m VS 

 

Pávek (1977) uvádí, že vývoj běžecké rychlosti u netrénované mládeže, za jakou 

považujeme náš populační výběr, závisí zřejmě na vrozených předpokladech nervosvalového 

systému a na jeho vývoji, na věku a pohlaví. Z tohoto tvrzení vyplývá, že by měli mít naši 

členové SpS určitou výhodu nad běžnou populací v bývalém ČSSR.  Pávek (1977) uvádí, že 

výkonnost dívek v běhu na 50 m od 14 let stagnuje a po 17. roce V případě souboru SpS 2014, 

kde jsme měli k dispozici výkony pouze od 12 do 15 let, jsme zaznamenali vždy lepší průměrný 

čas v běhu na 50 m VS s narůstajícím věkem. 
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Skok daleký z místa 

 

Výkonnost běžné populace (Pávek, 1977) se v tomto testu vyvíjela podobně jako 

výkonnost v běhu 50 m, neboť je v obou podmíněna do značné míry stejnou kvalitou pohybové 

schopnosti. 

 

 

Hod plným míčem 2 kg 

 

Pávek (1977) uvádí, že test hodu plným míčem byl velmi emocionální pohybový akt a 

žáci všech kategorií do něj vnášeli plné své úsilí. Výkonnost hochů v něm prudce stoupá po 12. 

roce se zvyšováním svalové hmoty a pokračuje jen v málo sníženém tempu i po 16. roce. U 

dívek stoupá pozvolněji, po 14. roce se zpomaluje a nakonec stagnuje. 

 

Tabulka č. 9: Atleti SpS 2014 vůči běžné populaci ČSR Pávek, 1977 ( 14 let, chlapci) 

 

 

 

 

 

 

Svaz Test n x s t-test Kritérium 

SpS 2014 

50 m VS (s) 

363 7,51 0,66 

15,5 p<0,05 
Běžná 

populace 1977 
1275 8,13 0,71 

SpS 2014 

Dálka z místa (cm) 

363 207,84 24,45 

12,19 p<0,05 
Běžná 

populace 1977 
1372 190,24 24,27 

SpS 2014 
Hod plným míčem 

2kg (m) 

363 8,21 1,97 

15,9 p<0,05 
Běžná 

populace 1977 
1275 8,13 0,71 
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Tabulka č. 10: Atleti SpS 2014 vůči běžné populaci ČSR Pávek, 1977 (15 let, chlapci) 

 

V obou dvou skupinách 14 a 15-letých členů SpS 2014 jsme zaznamenali, vyšší výkonnost ve 

všech motorických testech ve prospěch sportovců viz tabulky 9 a 10.  Výsledky všech testů byli 

statisticky významné na 5% hladině významnosti ve prospěch členů SpS 2014 vůči běžné 

populaci Pávka (1977). Ve všech motorických testech byly členové SpS 2014 lepší. Výrazné 

rozdíly jsme zaznamenali v běhu na 50 m v případě 14-letých ( téměř 0,62 s; 8,13 resp, 7,51 s) 

a u 15-letých  byl tento rozdíl také 0,62 s; 7,86 resp, 7,24 s.  Další významné rozdíly jsou 

uvedeny v tabulkách. 

 

Tabulka č. 11: Atleti SpS 2014 vůči běžné populaci typ postav B Pávek, 1977 ( 14 let, chlapci) 

 

Svaz Test n x s t-test Kritérium 

SpS 2014 

50 m VS (s) 

375 7,24 0,66 

15,5 p<0,05 
Běžná 

populace 1977 
1130 7,86 0,68 

SpS 2014 

Dálka z místa (cm) 

375 223,04 24,61 

15,02 p<0,05 
Běžná 

populace 1977 
1221 203,52 23,26 

SpS 2014 
Hod plným míčem 

2kg (m) 

375 9,54 2,34 

16,81 p<0,05 
Běžná 

populace 1977 
1130 7,86 0,68 

Svaz Test n x s t-test Kritérium 

SpS 2014 

50 m VS (s) 

363 7,51 0,66 

9,8 p<0,05 
Typ postavy 

B 
396 8,00 0,79 

SpS 2014 

Dálka z místa (cm) 

363 207,84 24,45 

4,92 p<0,05 
Typ postavy 

B 
447 198,78 27,73 

SpS 2014 
Hod plným míčem 

2kg (m) 

363 8,21 1,97 

6,25 p<0,05 
Typ postavy 

B 
437 7,46 1,39 
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Tabulka č. 12: Atleti SpS 2014 vůči běžné populaci typ postavy B Pávek, 1977 ( 15 let, chlapci) 

 

 

Rozdíl ve výkonnosti členů SpS 2014 a běžné populaci typu B podle Pávka (1977) jsme 

zaznamenali také statisticky významné rozdíly (p<0,05). Rozdíly v motorických testech nebyly 

tak výrazné jako v případě předcházejícího srovnání s celkovou populací ČSR. Především to 

bylo zapříčiněno tím, že byla vybírána běžná populace typu B, která měla nejlepší výkony 

v motorických testech ze všech typů populace.  Zajímavostí může být fakt, že běžná populace 

typu B podle Pávka (1977) 15-letých byla v porovnání se 14-letými atleti členy SpS 2014 horší 

v motorickém testu 50 m VS  (rozdíl 0,24 s; 7,51 resp, 7,75 s) 

 

Tabulka č. 13: Atletky SpS 2014 vůči běžné populaci ČSR Pávek, 1977 ( 14 let, dívky) 

 

 

Svaz Test n x s t-test Kritérium 

SpS 2014 

50 m VS (s) 

375 7,24 0,66 

10,2 p<0,05 Typ postavy 

B 
404 7,75 0,8 

SpS 2014 

Dálka z místa (cm) 

375 223,04 24,61 

6,19 p<0,05 Typ postavy 

B 
431 213,1 24,06 

SpS 2014 
Hod plným míčem 

2kg (m) 

375 9,54 2,34 

8,58 p<0,05 Typ postavy 

B 
422 8,51 1,45 

Svaz Test n x s t-test Kritérium 

SpS 2014 

50 m VS (s) 

443 7,8 0,51 

26 p<0,05 
Běžná 

populace 1977 
1175 8,58 0,71 

SpS 2014 

Dálka z místa (cm) 

443 195,35 17,96 

16,74 p<0,05 
Běžná 

populace 1977 
1328 177,44 23,46 

SpS 2014 
Hod plným míčem 

2kg (m) 

443 7,1 1,53 

20 p<0,05 
Běžná 

populace 1977 
1299 5,7 1,05 
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Tabulka č. 14: Atletky SpS 2014 vůči běžné populaci ČSR Pávek, 1977 ( 15 let, dívky) 

 

 

V obou dvou skupinách 14 a 15-letých členů SpS 2014 dívek jsme zaznamenali, vyšší 

výkonnost ve všech motorických testech ve prospěch sportovců viz tabulky 13 a 14.  Výsledky 

všech testů byli statisticky významné na 5% hladině významnosti ve prospěch členů SpS 2014 

vůči běžné populaci Pávka (1977). Ve všech motorických testech byli členové SpS 2014 lepší. 

Výrazné rozdíly jsme zaznamenali v běhu na 50 m v případě 14-letých ( téměř o 0,78 s; 8,58 

resp, 7,8 s) u 15-letých  byl tento rozdíl 0,89 s; 8,58 resp, 7,69 s.  Zde jsme nezaznamenali 

žádné zlepšení výkonností patnáctiletých dívek běžné populace v běhu na 50 m VS oproti 

čtrnáctiletým dívkám běžné populace.  Další významné rozdíly jsou uvedeny v tabulkách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svaz Test n x s t-test Kritérium 

SpS 2014 

50 m VS (s) 

328 7,69 0,54 

29,66 p<0,05 
Běžná 

populace 1977 
1149 8,58 0,69 

SpS 2014 

Dálka z místa (cm) 

328 199,69 18,38 

17,6 p<0,05 
Běžná 

populace 1977 
1281 177,32 23,24 

SpS 2014 
Hod plným míčem 

2kg (m) 

328 7,68 1,78 

18,64 p<0,05 
Běžná 

populace 1977 
1261 5,92 1,09 
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Tabulka č. 15: Atletky SpS 2014 vůči běžné populaci typ postavy C Pávek, 1977 ( 14 let, dívky) 

 

 

 
Tabulka č. 16: Atletky SpS 2014 vůči běžné populaci typ postavy C Pávek, 1977 ( 15 let, dívky) 

 

 

Při porovnání motorické výkonnosti SpS 2014 dívek a běžné populace typ postavy C podle 

Pávka (1977) lze konstatovat podobný případ, jako v předcházejícím případě. V některých 

případech dokonce zaznamenáváme zhoršení běžné populace typ postavy C (50 m VS, dálka 

z místa) v obou kategoriích. V porovnání vůči členkám SpS 2014 jsme opět zjistili ve všech 

testech významnou úroveň výkonnosti na 5% hladině statistické významnosti v porovnání 

s běžnou populací typ postavy C.  

Svaz Test n x s t-test Kritérium 

SpS 2014 

50 m VS (s) 

443 7,8 0,51 

10,41 p<0,05 
Typ postavy 

C 
1001 8,57 0,76 

SpS 2014 

Dálka z místa (cm) 

443 195,35 17,96 

17,61 p<0,05 
Typ postavy 

C 
1145 175,8 23,65 

SpS 2014 
Hod plným míčem 

2kg (m) 

443 7,1 1,53 

18,5 p<0,05 
Typ postavy 

C 
1078 5,62 1,13 

Svaz Test n x s t-test Kritérium 

SpS 2014 

50 m VS (s) 

328 7,69 0,54 

9,66 p<0,05 
Typ postavy 

C 
1149 8,58 0,69 

SpS 2014 

Dálka z místa (cm) 

328 199,69 18,38 

18,24 p<0,05 
Typ postavy 

C 
1281 177,28 23,24 

SpS 2014 
Hod plným míčem 

2kg (m) 

328 7,68 1,78 

18,2 p<0,05 
Typ postavy 

C 
1261 5,92 1,09 
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3.6 Srovnávání členu SpS vůči výkonnosti členů české organizace ČSTV 

 

V našem případě jsme srovnávali sprintery SpS vůči členům ČSTV atletického svazu 

v roce 1982. Toto testování ČSTV bylo provedeno, jako druhé v pořadí. První testování bylo 

provedeno v letech 1972 – 1975 vůči tomuto testování nebylo možné srovnávat naše členy SpS, 

neboť zde nebylo zahrnuto testování mládeže ve věku 14-15 let. Proto volíme pozdější 

provedené testování v roce 1982. V našem případě šly srovnat pouze tři motorické testy, které 

byly shodné s metodikou testů používaných v současných sportovních střediscích. Byly to testy: 

12 minutový běh, dálka z místa, 50 m VS.  

Tabulka č. 17: Chlapci SpS vůči ČSTV chlapci atletický svaz 14-15 let 

 

V porovnání celkového souboru chlapců členů SpS 2014 vůči atletům ČSTV 14-15 let, vyšli 

lépe atleti ČSTV. V motorických testech dálka z místa měli lepší průměrný výkon o 8,15 cm 

(223,7 cm resp, 215,55 cm). Ve dvanácti minutovém běhu dosáhli lepšího výkonu atleti ČSTV 

o 377,76 m.   

 

 

 

 

 

Svaz Test N x s t-test Kritérium 

SpS 2014 

50 m VS (s) 

736 7,38 0,68 

0,57 ----- 
ČSTV – 

atletický svaz 
73 7,42 0,56 

SpS 2014 

Dálka z místa (cm) 

736 215,55 24,27 

-6,79 p<0,05 
ČSTV – 

atletický svaz 
85 223,7 21,8 

SpS 2014 

12 minut běh (m) 

736 2567,76 397,79 

-9,78 p<0,05 
ČSTV – 

atletický svaz 
85 2910 293 
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Tabulka č. 18:  Dívky SpS vůči ČSTV dívky atletický svaz 14 -15 let 

 

 

Členky SpS 2014 dívky na tom byly v porovnání s atletky ČSTV hůře v testech dálka z místa 

a 12 minut běh. Vzhledem k tomu, že se opět přibližně nerovnal počet atletů obou svazu, bereme 

tyto výsledky pouze za orientační. Děvčata měla totožný průměrný čas v běhu na 50 m VS 7,75 

s. Výrazný rozdíl ve výkonnosti můžeme opět sledovat u běhu na 12 minut, kde se jednalo o 

rozdíl 198,2 m ve prospěch atletek ČSTV. 

3.7 Srovnání členů SpS vůči normovaným testům UNIFITTEST 6-60 
 

Testová baterie je určena pro posouzení a monitorování úrovně základní motorické 

výkonnosti populace školních dětí, mládeže a dospělých, ve věkovém rozmezí od 6 do 60 let. 

Jednotlivé testy slouží jako ukazatele k jednoduchému – terénnímu posouzení rozvoje tzv. 

základních či elementárních pohybových schopností a k jejich normativnímu hodnocení 

s ohledem na určité populační skupiny. 

Naše členy SpS jsme porovnávali vůči dvěma motorickým testům z testové baterie 

Unifittestu 6-60 a tj. skok daleký z místa a 12 minutový běh. Naše naměřené výsledky jsme 

srovnali vůči sestaveným normám a zařadili do kategorie dle hodnocení Chytráčková                       

a Měkota (2002). Níže uvádím výsledky zvlášť chlapců a dívek.   

 

 

 

Svaz Test N x s t-test Kritérium 

SpS 2014 

50 m VS (s) 

769 7,75 0,52 

0,00 --- 
ČSTV – 

atletický svaz 
75 7,75 0,67 

SpS 2014 

Dálka z místa (cm) 

769 197,2 18,25 

-1,17 --- 
ČSTV – 

atletický svaz 
82 204 21 

SpS 2014 

12 minut běh (m) 

769 2287,2 350,79 

-5,69 

 

p<0,05 

 
ČSTV – 

atletický svaz 
82 2486 295 
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Tabulka č. 18: Testová kritéria UNIFITTESTU 6-60 chlapci 14-15 let 

12 minut běh  Skok daleký z místa 

Věk Výkon Hodnocení   Výkon 

14 -1700 Výrazně 

podprůměrný 

  -148 

 1701-1890   149-160 

14 1891-2270 podprůměrný   161-184 

14 2271-2650 průměrný   185-208 

14 2651-3030 Nadprůměrný   209-232 

14 3031-3220 Výrazně 

nadprůměrný 

  233-244 

 3221 +   245+ 

      

      

15 -1755 Výrazně 

podprůměrný 

  -166 

 1756-1946   167-177 

15 1947-2328 podprůměrný   178-199 

15 2329-2711 průměrný   200-222 

15 2712-3093 Nadprůměrný   223-244 

15 3094-3236 Výrazně 

nadprůměrný 

  245-256 

 3236 +   257+ 

 

 

Obrázky č. 10-13: Hodnocení Unifittest ve vybraných motorických testech ( 14-15 let, chlapci) 
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Porovnání členů SpS 2014 vůči kritériu Unifittestu 6-60 se členům jejich celkový průměrný 

výkon (14 let x= 2509 m, 15 let x= 2624 m)  v obou věkových kategorii (14 a 15 let) 

v motorickém testu 12 minut běh se pohyboval na hodnotící škále podle Unifittestu 6-60, jako 

průměrný.  V motorickém testu dálka z místa se nad hodnotící škálu nadprůměrného výkonu 

dostali pouze 15 letí chlapci SpS 2014 ( x= 223 cm). 

 

Tabulka č. 19: Testová kritéria UNIFITTESTU 6-60 dívky 14-15 let 

12 minut běh  Skok daleký z místa 

Věk Výkon Hodnocení   Výkon 

14 -1420 Výrazně 

podprůměrný 

  -134 

 1421-1597   135-144 

14 1598-1952 podprůměrný   145-166 

14 1953-2307 průměrný   167-187 

14 2308-2662 Nadprůměrný   188-209 

14 2663-2840 Výrazně 

nadprůměrný 

  210-220 

 2841+   221+ 

      

      

15 -1430 Výrazně 

podprůměrný 

  -139 

 1431-1600   140-149 

15 1601-1940 podprůměrný   150-169 

15 1941-2280 průměrný   170-190 

15 2281-2620 Nadprůměrný   191-210 

15 2621-2790 Výrazně 

nadprůměrný 

  211-222 

 2791+   222+ 
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Obrázky č. 14-17: Hodnocení Unifittest ( 14-15 let, chlapci) 

 

Výkony dívek členek SpS 2014 vůči normám Unifittestu (6-60) vycházely lépe než v případě 

chlapců.  U dívek 14 let jsme zaznamenali průměrný výkon v běhu na 12 minut vůči normám 

Unifittestu (průměrný výkon dívek SpS 2014 v běhu na 12 minut byl 2288 m). Zde jsme 

zaznamenali nejspíš i chybu v normách, neboť výkon (výrazně nadprůměrný) u dívek 14 let je 

mnohem přísnější než v případě 15 letých dívek. V motorickém testu dálka z místa dívky členky 

SpS (14 let) byly nadprůměrné ( x= 195 cm) Dívky členky SpS 2014 (15 let) se v obou testech 

pohybovaly nad průměrem vzhledem k normám Unifittestu (12 minut běh: x= 2285 m; dálka 

z místa: x= 199 cm). 
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3.8 Srovnávání členu SpS 2014 sprinterů vůči výkonnosti členů SpS sprinterů 

v roce 2011 

 

Tabulka č 20: Srovnání členu SpS 2014 sprinterů vůči sprinterům SpS 2011 (14 let) 

 

Tabulka č. 21: Srovnání členu SpS 2014 sprinterů vůči sprinterům SpS 2011 (15 let) 

 

Svaz Test n x s t-test Kritérium 

SpS 2014 

sprinteři 
50 m VS (s) 

118 7,26 0,62 

1,51 p<0,05 
SpS 2011 

sprinteři 
110 7,38 0,58 

SpS 2014 

sprinteři 
Dálka z místa (cm) 

118 213,36 24,4 

0,52 p<0,05 
SpS 2011 

sprinteři 
110 211,76 22,14 

SpS 2014 

sprinteři Hod plným míčem 

2kg (m) 

118 8,36 1,61 

-0,13 p<0,05 
SpS 2011 

sprinteři 
110 8,39 1,96 

SpS 2014 

sprinteři 
12 minut běh (m) 

118 2481,03 357,55 

-0,17 p<0,05 
SpS 2011 

sprinteři 
110 2488,92 344,92 

Svaz Test n x s t-test Kritérium 

SpS 2014 

sprinteři 
50 m VS (s) 

96 7,04 069 

0,22 
 

p<0,05 SpS 2011 

sprinteři 
95 7,02 0,6 

SpS 2014 

sprinteři 
Dálka z místa (cm) 

96 228,56 18,9 

1,36 p<0,05 
SpS 2011 

sprinteři 
95 224,58 21,35 

SpS 2014 

sprinteři Hod plným míčem 

2kg (m) 

96 9,91 2,46 

0,52 p<0,05 
SpS 2011 

sprinteři 
95 9,73 2,36 

SpS 2014 

sprinteři 
12 minut běh (m) 

96 2588,23 278,76 

-2,02 p<0,05 
SpS 2011 

sprinteři 
95 2673,44 304,03 
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Tabulka č. 22: Srovnání členu SpS 2014 sprinterek vůči sprinterkám SpS 2011 (14 let) 

 

Tabulka č. 23: Srovnání členu SpS 2014 sprinterek vůči sprinterkám SpS 2011 (15 let) 

 

 

 

Svaz Test n x s t-test Kritérium 

SpS 2014 

sprinterky 
50 m VS (s) 

105 7,65 0,49 

0,55 p<0,05 
SpS 2011  

sprinterky 
101 7,69 0,56 

SpS 2014  

sprinterky 
Dálka z místa (cm) 

105 199,1 16,45 

1,47 p<0,05 
SpS 2011  

sprinterky 
101 195,63 17,66 

SpS 2014  

sprinterky Hod plným míčem 

2kg (m) 

105 7,14 1,55 

0,29 p<0,05 
SpS 2011  

sprinterky 
101 7,08 1,42 

SpS 2014  

sprinterky 
12 minut běh (m) 

105 2272,33 320,14 

0,93 p<0,05 
SpS 2011  

sprinterky 
101 2231,98 301,82 

Svaz Test N x s t-test Kritérium 

SpS 2014 

sprinterky 
50 m VS (s) 

82 7,48 0,49 

0,53 p<0,05 
SpS 2011  

sprinterky 
57 7,53 0,59 

SpS 2014  

sprinterky 
Dálka z místa (cm) 

82 202,65 16,21 

0,77 p<0,05 
SpS 2011  

sprinterky 
57 200,44 16,61 

SpS 2014  

sprinterky Hod plným míčem 

2kg (m) 

82 7,47 1,55 

0,11 p<0,05 
SpS 2011  

sprinterky 
57 7,44 1,5 

SpS 2014  

sprinterky 
12 minut běh (m) 

82 2210,64 426,95 

-2,69 p<0,05 
SpS 2011  

sprinterky 
57 2377,46 303,2 
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Většina rozdílů v motorických testech sprinterů z roku 2011 a sprinterů 2014 nebylo v obou 

kategoriích statisticky významných. Výkony v motorických testech byly poměrně stejné. 

Statistický významný rozdíl na 5% hladině statistické významnosti jsme zaznamenali pouze u 

15letých sprinterů v testu anaerobních předpokladů 12 minut běh. Tento rozdíl průměrného 

výkonu byl o 85,2 m ve prospěch sprinterů z roku 2011. Stejný trend jsme zaznamenali 

v případě sprinterek. Zde se také statisticky významně lišil (p<0,05) motorický test běh na 12 

minut. Zde 15leté sprinterky z roku 2011 dosáhli lepšího průměrného výkonu dokonce o 166,82 

m.  

3.9 Srovnávání členu SpS 2014 vůči výkonnosti členů SpS 2011 
 

V diplomové jsme analyzovali také data z roku 2014 vůči datům z roku 2011 členů 

atletických sportovních středisek. Výhodou tohoto srovnávání byla stejná metodika testování i 

stejné všechny motorické testy.  

Tabulka č. 24: Srovnání členu SpS 2014 vůči členům SpS 2011 (15 let) chlapci 

 

 

 

 

 

 

Svaz Test n x s t-test Kritérium 

SpS 2014 
50 m VS (s) 

375 7,24 0,66 
--- p<0,05 

SpS 2011 228 7,24 0,65 

SpS 2014 
Dálka z místa (cm) 

375 223,4 21,61 
-0,53 p<0,05 

SpS 2011 228 224 21,5 

SpS 2014 Hod plným míčem 

2kg (m) 

375 9,54 2,34 
-0,56 p<0,05 

SpS 2011 228 9,64 2,36 

SpS 2014 
12 minut běh (m) 

375 2624,41 395,74 
-0,86 p<0,05 

SpS 2011 228 2651 353 
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Tabulka č. 25: Srovnání členu SpS 2014 vůči členům SpS 2011 (14 let) chlapci 

 

Tabulka č. 26: Srovnání členu SpS 2014 vůči členům SpS 2011 (15 let) dívky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svaz Test n x s t-test Kritérium 

SpS 2014 
50 m VS (s) 

328 7,69 0,54 
0,19 p<0,05 

SpS 2011 199 7,7 0,6 

SpS 2014 
Dálka z místa (cm) 

328 199,69 18,38 
2,65 p<0,05 

SpS 2011 199 191 44 

SpS 2014 Hod plným míčem 

2kg (m) 

328 7,68 1,78 
---- p<0,05 

SpS 2011 199 7,68 1,82 

SpS 2014 
12 minut běh (m) 

328 2285,08 380,78 
-0,67 p<0,05 

SpS 2011 199 2307 352 

Svaz Test n x s t-test Kritérium 

SpS 2014 
50 m VS (s) 

363 7,51 0,66 
-1,01 p<0,05 

SpS 2011 255 7,46 0,57 

SpS 2014 
Dálka z místa (cm) 

363 207,84 8,21 
-1,64 p<0,05 

SpS 2011 255 211 23 

SpS 2014 Hod plným míčem 

2kg (m) 

363 8,21 1,97 
-1,45 p<0,05 

SpS 2011 255 8,44 1,93 

SpS 2014 
12 minut běh (m) 

363 2509,56 391,42 
-1,06 p<0,05 

SpS 2011 255 2542 363 
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Tabulka č. 27: Srovnání členu SpS 2014 vůči členům SpS 2011 (14 let) dívky 

 

Rozdíly ve výkonnosti k celkovému souboru členů SpS 2014 a 2011 jsme v případě chlapců 

15letých a 14letých nezaznamenali žádné významné statistické rozdíly. V případě dívek to 

neplatilo v kategorii 15letých, kde jsme zaznamenali rozdíly (p<0,05) v motorickém testu dálka 

z místa. Zde byly dívky z roku 2014 lepší, jejich průměrný výkon byl lepší cca 9 cm než výkon 

dívek členek SpS 2011. Podobný trend jsme zaznamenali i ve věkové kategorii 14letých dívek. 

Zde dívky z roku 2014 byly lepší v průměrném výkonu ve skoku dalekém o 4 cm. V běhu na 

12 minut byly dívky členky SpS z roku 2014 lepší o 70 m než členky SpS 2011 

 

3.10 Srovnání členů SpS 2014 vůči běžné populaci na Slovensku (Zapletalová, 

2011) 

 

Vůči běžné populaci na Slovensku 14-ti a 15-ti letých, jsme měli možnost srovnat členy 

SpS 2014 ve všech motorický testech: 50 m VS, dálka z místa, hod plným míčem 2kg, 12 minut 

běh. Metodika testování i zvolená váha plného míče byla stejná, jako v SpS. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Svaz Test n x s t-test Kritérium 

SpS 2014 
50 m VS (s) 

443 7,8 0,51 
1,33 p<0,05 

SpS 2011 268 7,87 0,58 

SpS 2014 
Dálka z místa (cm) 

443 195,35 17,96 
2,25 p<0,05 

SpS 2011 268 192 20 

SpS 2014 Hod plným míčem 

2kg (m) 

443 7,1 1,53 
-0,93 p<0,05 

SpS 2011 268 7,21 1,53 

SpS 2014 
12 minut běh (m) 

443 2288,78 327,15 
2,69 p<0,05 

SpS 2011 268 2218 347 
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Tabulka č. 28: Srovnání členu SpS 2014 vůči běžné populaci (Zapletalová, 2011) (15 let) chlapci 

 

Tabulka č. 29: Srovnání členu SpS 2014 vůči běžné populaci (Zapletalová, 2011)  (14 let) chlapci 

 

 

 

Svaz Test n x s t-test Kritérium 

SpS 2014 

50 m VS (s) 

363 7,51 0,66 

6,87 p<0,05 
Běžná 

populace 
115 8,23 1,06 

SpS 2014 

Dálka z místa (cm) 

363 207,84 8,21 

1,85 p<0,05 
Běžná 

populace 
116 189 22,95 

SpS 2014 
Hod plným míčem 

2kg (m) 

363 8,21 1,97 

8,34 p<0,05 
Běžná 

populace 
116 6,89 1,29 

SpS 2014 

12 minut běh (m) 

363 2509,56 391,42 

8,18 p<0,05 
Běžná 

populace 
115 2137 435,3 

Svaz Test n x s t-test Kritérium 

SpS 2014 

50 m VS (s) 

375 7,24 0,66 

14,52 p<0,05 
Běžná 

populace 
177 8,34 0,90 

SpS 2014 

Dálka z místa (cm) 

375 223,4 21,61 

13,02 p<0,05 
Běžná 

populace 
195 191,7 30,20 

SpS 2014 
Hod plným míčem 

2kg (m) 

375 9,54 2,34 

0,18 p<0,05 
Běžná 

populace 
195 9,51 1,5 

SpS 2014 

12 minut běh (m) 

375 2624,41 395,74 

5,1 p<0,05 
Běžná 

populace 
194 2469,3 313,4 
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Při porovnání běžné populace na Slovensku (Zapletalová, 2011) s členy SpS 2014 (chlapci) 

jsme zjistili statisticky významné rozdíly na 5 % hladině významnosti ve všech motorických 

testech vyjma hod plným míčem 2 kg. V běhu na 50 m VS byl průměrný čas členů SpS 2014 

15letých atletů lepší o 1,1 s ve skoku dalekém (32 cm), v běhu na 12 minut (155 m). U 14 letých 

atletů členů SpS 2014 byly statisticky významné výkony (p<0,05) lepší v motorických testech 

50 m VS (8,23 s a 7,51 s) rozdíl 0,72 s, dálka z místa (207,84 cm a189 cm) rozdíl 19 cm, 12 

minut běh (2509,56 m a 2137 m) rozdíl 373 m. 

 

 
Tabulka č. 30: Srovnání členů SpS 2014 vůči běžné populaci (Zapletalová, 2011) (14 let) dívky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svaz Test n x s t-test Kritérium 

SpS 2014 

50 m VS (s) 

443 7,8 0,51 

18,60 p<0,05 
Běžná 

populace 
124 9,29 0,85 

SpS 2014 

Dálka z místa (cm) 

443 195,35 17,96 

18,07 p<0,05 
Běžná 

populace 
128 157,4 21,36 

SpS 2014 
Hod plným míčem 

2kg (m) 

443 7,1 1,53 

9,52 p<0,05 
Běžná 

populace 
118 5,79 1,3 

SpS 2014 

12 minut běh (m) 

443 2288,78 327,15 

17,78 p<0,05 
Běžná 

populace 
127 1757,9 287,1 
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Tabulka č. 31: Srovnání členů SpS 2014 vůči běžné populaci (Zapletalová, 2011) (15 let) dívky 

 

 

V případě porovnání dívek členek SpS 2014 s běžnou populací na Slovensku jsme zaznamenali 

statistický významné rozdíly (p<0,05) u všech motorických testů v obou kategoriích. 

V průměrných výkonech se dívky členky SpS 2014 pohybovaly znatelně nad průměrem běžné 

populace. V motorickém testu 50 m VS byl průměrný čas 15letých SpS 2014 lepší o 1,49 s 

(9,29 s a 7,8 s), dálka z místa (175 cm a 195 cm) rozdíl 20 cm, hod plným míčem (5,79 a 7,1 

m) rozdíl 1,31 m, 12 minut běh (1757 a 2288 m) rozdíl 531 m. V kategorii 14letých byly 

zaznamenány rozdíly takto: 50 m VS (9,19 s a 7,69 s) rozdíl 1,5 s, dálka z místa (199 a 162 cm) 

rozdíl 37 cm, hod plným míčem 2 kg (6,23 a 7,68 m) rozdíl 1,45 m, 12 minut běh (1777 a 2285 

m) rozdíl 508 m. 

 

 

 

 

 

 

Svaz Test n x s t-test Kritérium 

SpS 2014 

50 m VS (s) 

328 7,69 0,54 

16,57 p<0,05 
Běžná 

populace 
178 9,19 1,14 

SpS 2014 

Dálka z místa (cm) 

328 199,69 18,38 

16,43 p<0,05 
Běžná 

populace 
191 162,7 27,76 

SpS 2014 
Hod plným míčem 

2kg (m) 

328 7,68 1,78 

8,74 p<0,05 
Běžná 

populace 
192 6,23 1,85 

SpS 2014 

12 minut běh (m) 

328 2285,08 380,78 

15,99 p<0,05 
Běžná 

populace 
192 1777 330,1 
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3.11 Srovnávání výsledků členů SpS vůči španělské mládeži testované v roce 

2011 
 

Jak už bylo uvedeno v teoretické části práce, proběhlo ve Španělsku testování španělské 

mládeže. Vzhledem k jiný bateriím testů se nedaly naše výsledky členů SpS srovnat vůči 

španělské mládeži. Srovnali jsme tudíž pouze test v běhu na 12 minut, který byl využit k ověření 

vytrvalostních předpokladů, jak u členů SpS, tak i u španělské mládeže. 

Tabulka č. 32: Obsah testů základní testové baterie pro všechny specializace 

Základní testová baterie pro všechny specialisty 

30 letmo 

Vertikální skok 

Hod medicinbalem obouruč přes hlavu 

Flexibilita 

Cooperův test 

Hod medicinbalem obouruč 5 a 3 kg (jiná váha než u 

SpS) 

 

Tabulka č. 33: Obsah testů speciální testové baterie pro sprintery 

 

 

 

 

Speciální testová baterie pro sprintery 

Specialista Všeobecný test Speciální test 

Sprinter 150m 60m z bloků ručně 

(pro sprintery na 100 a 

200 m) 

300m z polovysokého 

startu (pro sprintery na 

300 a 400 m) 
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Tabulka č. 34: Sprinteři SpS 2014 vůči španělským sprinterům (15 let)  

 

Tabulka č. 35: Sprinteři SpS 2014 vůči španělským sprinterům (14 let) 

 

 

Porovnání motorické výkonnosti v motorickém testu 12 minut běh, ve kterých byl výsledek 

ovlivněný volním úsilím, se projevila vyšší schopnost u španělských sprinterů. Španělští 

sprinteři byli statisticky významně lepší na 5 % hladině statistické významnosti v obou 

kategoriích. V porovnání se skupinou španělských sprinterů jsme zaznamenali průměrnou nižší 

výkonnost u 14-letých (o 616 m) u 15-letých ( o 192,33 m). 

 
Tabulka č. 36: Sprinterky SpS 2014 vůči španělským sprinterkám (15 let) 

 
Tabulka č. 37: Sprinterky SpS 2014 vůči španělským sprinterkám (14 let) 

 

 

Svaz Test n x s t-test Kritérium 

Sprinteři SpS 

12 minut běh (m) 

96 2588,23 278,76 

3,50 p < 0,05 
Španělé 

sprinteři 
46 2780,56 407,06 

Svaz Test n x s t-test Kritérium 

Sprinteři SpS 

12 minut běh (m) 

118 2481,03 357,55 

13,77 p <0,05 
Španělé 

sprinteři 
46 3096,97 205,51 

Svaz Test n x s t-test Kritérium 

Sprinterky 

SpS 
12 minut běh (m) 

82 2210,64 426,95 

-4,17 p< 0,05 
Španělky 

sprinterky 
37 2515,43 339,1 

Svaz Test n x s t-test Kritérium 

Sprinterky 

SpS 
12 minut běh (m) 

105 2272,33 320,14 

-2,39 p < 0,05 
Španělky 

sprinterky 
48 2444,05 446,68 
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Skupina španělských sprinterek se vyznačovala nejméně početnou.  Při porovnání výkonnosti 

v motorickém testu v běhu na 12 minut jsme zaznamenali statisticky významný rozdíl na úrovni 

p<0,05 ve prospěch španělských sprinterek. Rozdíl průměrné výkonnosti nebyl tak markantní, 

jako to bylo v případě chlapců (u 14letých o 171 m u 15letých o 304 m). 

 

3.12 Motorické testy a jejich korelační vazby mezi sebou  

 

Korelační koeficient nám značí kvantitativní popis síly a směru lineárního vztahu dvou 

proměnných. V našem případě jsme porovnávali korelační vazby u členů SpS 2014 chlapců a 

dívek (14 a 15 let) mezi motorickými testy 50 m VS, dálka z místa, hod plným míčem 2 kg a 

12 minut běh.  U každého ročníku a pohlaví uvádíme souhrnnou tabulku s korelačními 

koeficienty u jednotlivých motorických testů. Pomocí lineární regrese jsme graficky znázornili 

vazby mezi testy. 

 

Tabulka č. 38: korelační vazby mezi testy chlapci ročník 1999 

Motorický test 
50 m VS Dálka z místa Hod plným míčem 

2 kg 

12 minut běh 

50 m VS 1 -0,62 -0,02 -0,36 

Dálka z místa  1 0,42 0,28 

Hod plným míčem 2 kg   1 0,02 

12 minut běh    1 

 

Grafy 1-6: korelační vazby mezi testy chlapci ročník 1999 
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50 m VS a 12 minut 

běh 
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3.12.1 Výsledky korelačních vazeb mezi motorickými testy chlapci ročník 1996 

 

Největší korelaci (r=-0,62) jsme zaznamenali mezi testy 50 m VS a dálka z místa. 

Předpokládali jsme, že tento vztah mezi testy bude větší, proto je korelace vzhledem k testové 

problematice nízká. Jak uvádí Pávek (1977) ve svém zkoumání se výkonnost ve skoku dalekém 

vyvíjela stejně, jako v případě běhu 50 m, neboť je v obou podmíněna do značné míry stejnou 

kvalitou pohybové schopnosti. Ostatní testy spolu příliš nekorelují, což je do jisté míry správně, 

protože postihují různá spektra pohybových schopností.  

Tabulka č. 39: korelační vazby mezi testy dívky ročník 1999 

Motorický test 
50 m VS Dálka z místa Hod plným 

míčem 2kg 

12 minut běh 

50 m VS 1 -0,61 -0,14 -0,16 

Dálka z místa  1 0,26 0,32 

Hod plným míčem 2kg   1 -0,04 

12 minut běh    1 

 

 

 

Grafy 7-12: korelační vazby mezi testy dívky ročník 1999 
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3.12.2 Výsledky korelačních vazeb mezi motorickými testy dívky ročník 1996 

 

Motorické testy u dívek ročníku 1996 příliš nekorelují. Zaznamenali jsme nejvyšší 

nepřímo úměrnou korelaci v běhu na 50 m VS a dálkou z místa (r=-0,61). Ostatní korelace byly 

také velmi nízké a mezi testy 12 minut běh a hod plným míčem, jsme nezaznamenali žádnou 

závislost.  
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Tabulka č. 40: korelační vazby mezi testy chlapci ročník 2000 

Motorický test 
50 m VS Dálka z místa Hod plným míčem 

2kg 

12 minut běh 

50 m VS 1 -0,66 -0,18 -0,35 

Dálka z místa  1 0,26 0,36 

Hod plným míčem 2kg   1 0,04 

12 minut běh    1 

 

 

Grafy 14-19: korelační vazby mezi testy chlapci ročník 2000 
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Tabulka č. 41: korelační vazby mezi testy dívky ročník 2000 

Motorický test 50 m VS Dálka z místa 
Hod plným míčem 

2 kg 
12 minut běh 

50 m VS 1 -0,63 -0,20 -0,25 

Dálka z místa  1 0,38 0,28 

Hod plným míčem 2 kg   1 0,03 

12 minut běh    1 

 

  

Grafy 20-25: korelační vazby mezi testy dívky ročník 2000 
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3.12.3 Výsledky korelačních vazeb mezi motorickými testy chlapci a dívky ročník 

2000  

 

Výsledky u chlapců a dívek ročníku 2000 jsou velmi podobné. Zvyšující korelaci jsme 

zaznamenali u dívek mezi testem dálka z místa a hod plným míčem (r=0,38). U chlapců ročníku 

2000 jsme zaznamenali nejvyšší nepřímo úměrnou korelaci mezi motorickými testy 50 m VS a 

dálka z místa (r=-0,66). Druhý největší vztah u chlapců ročníku 2000 byl mezi testem dálka 

z místa a 12 minut běh (r=0,36). Tento vztah mezi těmito testy byl nejvyšší z celého souboru. 
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3.13 Analýza všeobecná motorické výkonnosti vysoce nadprůměrných (x+2s) 

atletů  

 

Tabulka č. 42: Kritérium pro vysoce nadprůměrný výkon 

K
ritériu

m
 

Test 50 m VS (s) 
Dálka z místa 

(m) 

Hod plným 

míčem 2kg 

(m) 

12 minut běh 

(m) 

S
p
rin

teři ro
čn

ík
 

1
9
9
9
 

x 7,04 228,56 9,91 2588,23 

x+2s 5,65 266,36 14,82 3145,74 

     

D
ív

k
y
 

ro
čn

ík
 

1
9
9
9
 

x 7,48 202,65 7,47 2228,54 

x+2s 6,49 235,07 10,57 2944,39 

     

x 7,26 213,01 8,34 2481,03 C
h
lap

ci 

ro
čn

ík
 

2
0
0
0
 

x+2s 6,03 259,88 11,56 3196,14 

     

x 7,65 199,10 7,14 2272,33 D
ív

k
y
 

ro
čn

ík
 

2
0
0
0
 

x+2s 6,66 231,99 10,23 2912,61 

     

 

 
Tabulka č. 43: Analýza motorických testů a speciální disciplíny vysoce nadprůměrných sprinterů 

Člen SpS ročník 50 m VS 
Dálka z 

místa 

Hod plným 

míčem 2 

kg 

12 minut 

běh 

Speciální 

disciplína 

Výkon atleta 

v roce 

2015/16 

25. 1999 5,2 267 10,30 3350 60m / 7,13s 60 m /7,18 s 

72 1999 6,2 275 12,2 2500 150m/16,79 
60 m/7,21 s dá 

7,00 m 

94 1999 6,6 238 14,2 2930 300m/39,24 60 m/7,73 s 

5. 1999 8 220 14,2 2500 60m/8,6 Chybí info 

92. 1999 6,7 230 8,5 3180 300m/38,40 200 m /24,43 s 

28. 2000 6,5 261 10,30 2550 60m/7,63 60m/7,69 s 

27. 2000 6,75 260 11,70 2650 60/8,33 60m/8,31s 

77. 2000 6,2 245 11,70 2650 150m/16.92 60m/7,21 s 

118. 2000 8,1 195 12,9 2450 300m/37,5 60m/7,34 s 

3. 2000 8,6 180 12,2 2250 60m/9,0 Chybí info 

33. 2000 7,53 233 11,6 2830 60m / 8.27 60m/7,71 s 

76. 2000 6,8 260 12,1 2350  60/7,35 s 

115 2000 6,8 190 9,6 3200 300m/43,17 300/40,17 s 
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Tabulka č. 44: Analýza motorických testů a speciální disciplíny vysoce nadprůměrných sprinterek 

Člen SpS ročník 50 m VS 
Dálka z 

místa 

Hod plným 

míčem 2 

kg 

12 minut 

běh 

Speciální 

disciplína 

Výkon atleta 

v roce 

2015/16 

51. 1999 6,3 230 9,5 2150 150m/19,29 s 200 m/26,58s 

27. 1999 6,59 258 10,2 2400 60m   7,83 s 60 m/ 7,93s 

82. 1999 7,3 209 12,6 2950 300m-44,64 s 400m/65,31 s 

78. 1999 7,3 200 11,5 2000 300m/44,21 s 300/46,24 s 

10. 1999 7,1 201 12,45 1450 60m 8,56 s Chybí info 

5. 1999 7,6 185 11,6 1800 60m/8,50 s Chybí info 

57. 2000 6,6 230 8,40 2650 60m 8,40 s 60m/8,46s 

52. 2000 6,4 232 9,4 2370 
60/8,13 s; 

150/19,63 s 

60m/7,82 s 

150m /18,72s 

97. 2000 7,2 234 10,3 2770 300m/42,49 s 
Změna spec. 

Disciplíny 

31. 2000 6,9 230 6,6 2660 60m/8,16 s 60m/8,29s 

3. 2000 7,2 200 12,2 2050 60m/9,5 s Chybí info 

2. 2000 9,2 180 10,3 1950 60m/9,5 s Chybí info 

21. 2000 8 210 11,00 2200 60m/8,62s  Chybí info 

100. 2000 6,9 212 8,5 2990 
300/42,38 s;  

800/2:1 s 
300m/42,72s 

 

 

Výše uvedené tabulky 43-44 nám ukazují vysoce nadprůměrné výkony (x+2s) v jednotlivých 

motorických testech. Tyto výkony jsou zvýrazněny ve žlutém políčku. Žádný sprinter, 

sprinterka neměli v žádném případě všechny motorické testy vysoce nadprůměrné. Maximální 

počet x+2s výkonů (3 výkony) jsme zaznamenali u sprintera číslo 25. Sprinter vyniká také ve 

své speciální disciplíně, ve které soutěží na mistrovských republikových soutěží (zdroj 

www.atletika.cz/vysledky).   

 

 

 

 

 

Tabulka č.45: Korelace specifické disciplíny s motorickým testem (sprinteři ročník 1999) 

 

 

 

 

Spec. dis/Motorický 

test 
50 m VS Dálka z místa 

Hod plným míčem 

2 kg 
12 minut běh 

60 m (n=59) 0,68 -0,58 0,19 -0,23 

150 m (n=12) 0,86 -0,42 0,02 -0,26 

300 m (n=24) 0,70 -0,51 -0,36 -0,43 

http://www.atletika.cz/vysledky
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Grafy 26-29: korelační vazby mezi všeobec. testem a spec. dis sprinteři na 60 m (1999) 

 

 
Grafy 30-33: korelační vazby mezi všeobec. testem a spec. dis sprinteři na 150 m (1999) 
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Grafy 34-37: korelační vazby mezi všeobec. testem a spec. dis sprinteři na 300 m (1999) 
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Tabulka č. 46: Korelace specifické disciplíny s motorickým testem (sprinterky ročník 1999) 

 

 

 

 

 
Grafy 38-41: korelační vazby mezi všeobec. testem a spec. dis sprinterky na 60 m (1999) 

 

 
 

 

 

 

Spec. dis/Motorický 

test 
50 m VS Dálka z místa 

Hod plným míčem 

2 kg 
12 minut běh 

60 m (n=39) 0,68 -0,48 -0,22 -0,07 

150 m (n=21) 0,66 -0,82 -0,43 -0,17 

300 m (n=22) 0,67 -0,65 -0,63 0,01 
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Grafy 42-45: korelační vazby mezi všeobec. testem a spec. dis sprinterky na 150 m (1999) 
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Grafy 46-49: korelační vazby mezi všeobec. testem a spec. dis sprinterky na 300 m (1999) 

 
 

 
Tabulka č. 47: Korelace specifické disciplíny s motorickým testem (sprinteři ročník 2000) 

 

 

 

 

 

 

Spec. dis/Motorický 

test 
50 m VS Dálka z místa 

Hod plným míčem 

2 kg 
12 minut běh 

60 m (n=66) 0,69 -0,52 -0,15 -0,27 

150 m (n=27) 0,68 -0,53 -0,56 -0,06 

300 m (n=23) 0,44 -0,25 -0,56 0,006 
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Grafy 50-53: korelační vazby mezi všeobec. testem a spec. dis sprinteři na 60 m (2000) 

 
Grafy 54-57: korelační vazby mezi všeobec. testem a spec. dis sprinteři na 150 m (2000) 
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Grafy 58-61: korelační vazby mezi všeobec. testem a spec. dis sprinteři na 300 m (2000)
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Tabulka č. 48:  Korelace specifické disciplíny s motorickým testem (sprinterky ročník 2000) 

 

 
Grafy 62-65: korelační vazby mezi všeobec. testem a spec. dis sprinterky na 60 m (2000)

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Spec. dis/Motorický 

test 
50 m VS Dálka z místa 

Hod plným míčem 

2 kg 
12 minut běh 

60 m (n=72) 0,68 -0,67 -0,27 -0,31 

150 m (n=23) 0,53 -0,42 -0,23 0,09 

300 m (n=9) 0,33 -0,53 -0,39 -0,28 
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Grafy 66-69: korelační vazby mezi všeobec. testem a spec. dis sprinterky na 150 m (2000)
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Grafy 70-73: korelační vazby mezi všeobec. testem a spec. dis sprinterky na 300 m (2000) 
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3.14 Rozbor korelačních vazeb motorických testů a speciální disciplíny 

 

V tabulkách 45 až 48 jsou uvedeny korelační koeficienty (Pearsonův koeficient lineární 

korelace) u motorických testů a speciální disciplíny. Podle výše jejich hodnot se skutečně jedná 

o velké síly závislosti mezi jednotlivými testy v rozmezí koeficientů r= -0,82 – 0,86. Což 

potvrzují statisticky zpracované tabulky 45 až 48 a grafy 26 až 73 Signifikantní korelace na 

hladině p<0,05, jsme v tabulkách zvýraznili žlutou barvou.  U sprinterů ročník 1999 jsme 

signifikantní korelace (p<0,05) zaznamenali u specialistů na 60 m v motorickém testu 50 m VS 

(r=0,68) dálka z místa (r=-0,58). U sprinterů na 150 m a 300 m to byl pouze motorický test 50 

m VS (r=0,86; r=0,70).  U sprinterek ročník 1999 jsme zaznamenali se zvyšující se délkou 

sprinterské trati také větší počet korelujících motorických testů se speciální disciplínou 

(p<0,05). U sprinterek na 60 m to byl pouze motorický test 50 m VS (r=0,68), výkony sprinterek 

na 150 m korelovaly s 50 m VS (r=0,66), dálka z místa (-0,82), výkony sprinterek na 300 m 

korelovaly s 50 m VS (r=0,67), dálka z místa (r=-0,65), hod plným míčem 2kg (r=-0,63). 

V případě sprinterů ročníků 2000 jsme zaznamenali signifikantní korelace na 5% hladině 

významnosti u specialistů na 60 m v motorickém testu 50 m VS (r=0,69), dálka z místa (r=-

0,52), u specialistů na 150 m to bylo taktéž v běhu na 50 m VS (r=0,68), dálka z místa (r=-0,53) 

navíc se ke statisticky významné korelaci (p<0,05) přidal motorický test hod plným míčem 2kg 

(r=-0,56), sprinteři na 300 m korelovali s 50 m VS (r=0,44) a hod plným míčem 2kg (r=-0,56). 

Výkony sprinterek ročník 2000 specialistek na 60 m korelovaly s motorickým testem 50 m VS 

(r=0,68), dálka z místa (r=-0,67), výkony sprinterek na 150 m korelovaly pouze s motorickým 

testem 50 m VS (r=0,53) a výkony sprinterek na 300 m nekorelovaly s žádnou disciplínou, což 

mohlo být zapříčiněno malým počtem specialistek (n=9). Závěrem bychom chtěli zmínit, že je 

potřeba si uvědomit rozdíl mezi statistickou a věcnou významností. Zpravidla posuzujeme míru 

shody (nebo rozdílů) mezi očekávanými výsledky a zjištěnými skutečnostmi a jejich vzájemné 

souvislosti. Jak uvádí Zvárová (2004) polemizujeme, zda míra shody (nebo rozdílů) a vzájemné 

souvislosti jsou významné. Na významnost pak lze nahlížet z hlediska statistického a věcného 

(praktického, empirického). Věcná významnost prioritně vychází ze zkušeností, znalostí a 

zodpovědně kritického přístupu odborníka v dané výzkumné oblasti (Blahuš, 2000; Tomšíček 

& Biskup, 2006).  Explozivní síla dolních končetin, která je testována skokem dalekým z místa, 

s hodnotou korelačního koeficientu r = 0,82 na hladině 5 % významnosti se nepochybně promítá 

do dosažené výkonnosti v běhu na 150 m a ovlivňuje ji z 68,6 %. Dalo by se toto tvrzení potvrdit 

i v případě výkonu v běhu na 60 m, který koreluje s motorickým testem 50 m VS (r=0,68) 

signifikantní na zvolené hladině (p<0,05) čím se promítá do výkonnosti a ovlivňuje ji ze 46,2 
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%. Podle Chrásky (2001), který se zabývá statistikou pedagogického výzkumu, je prakticky 

využitelná závislost minimálně r=± 0,40. Určitá hodnota korelačního koeficientu může být 

hodnocena v různých výzkumných situacích různě. Domnívám se, že jde o situaci, kde by měla 

závislost nabývat vyšších hodnot, než jak naznačují konečné výsledky.  
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4 Diskuze 
 

Na základě získaných dat ze 43 SpS se nám podařilo analyzovat motorickou výkonnost 

členů SpS 2014. Diplomovou prací jsme si chtěli ověřit zda-li je základní motorická výkonnost 

členů SpS 2014 v porovnání s běžnou populací nebo sportující populací lepší či horší. Chtěli 

jsme si také ověřit výkonnost vůči sportující mládeži. Jak už uvedla Vindušková (2012), 

proběhlo v Československu a následně v České republice mnoho motorického testování 

mládeže. Touto problematikou se zabývalo mnoho studií (Vindušková & Krátký, 2001; Doleží, 

2001; Voňavková, 2001; Hes, 2005; Kraus, 2007; Najmanová, 2009) a další.   

V úvodu teoretické části jsme se zabývali krátkou rešerší výběrů talentovaných jedinců 

v různých zemích. Předmětná problematika je tak rozsáhlá, že jsme nemohli do detailů rozebírat 

systémy daných zemí. V mnoha případech nejsou některé informace dostupné, neboť se jedná 

o know-how každé země. Ve všech případech je péče o talenty navázaná na stát a jeho podporu. 

Jak už bylo v práci několikrát zmíněno, SpS jsou považovány za základní článek péče 

o pohybově nadané děti a  mládež, ale zahrnují v počátku všechny děti a mládež se zájmem o 

atletiku tj. i ty méně nadané. Cílem by, proto mělo být vytipovat nadané 14 - 15 leté atlety, 

posunout je do SCM nebo do SG a rozvíjet jejich nadání v talent. V naší diplomové práci jsme 

zjistili, že výkonnostního kritéria pro vstup do SCM by splnilo 8 sprinterů ročníku 1999, 7 

sprinterů ročníku 2000, 4 sprinterky ročníku 1999 a 4 sprinterky ročníku 2000. 

Pokud se nám včas podaří identifikovat nadané jedince a rozvíjet jejich talent, vstupují 

do procesu další stimulující nebo inhibiční vlivy.  Budeme-li mít nadaného sprintera 

v dorosteneckých kategorií, který běhá 60 m za 6,90 s a přijde na trénink dvakrát do týdne, tak 

k rozvíjení jeho talentu v tomto směru nedochází a je zbytečné do takového jedince investovat 

čas a finance. Nejen vysoká úroveň funkčních vlastností organismu se promítá do talentu, ale 

především úroveň psychicky funkčních vlastností jedince. Na druhou stranu vysoká inteligence 

sportovcům dává možnost většího výběru a přehodnocování vlastních hodnot. Problémem 

může být i to, že dětem v tomto věku výrazný čas zabírá škola a skloubit tréninky se školou 

může být mnohdy těžké. Tento problém je vyřešen, pokud je sportovec zařazen ve sportovní 

třídě a má rozvrh upraven dle tréninků. Například na Gymnáziu Přípotoční v Praze se studenti, 

kteří se probojují přijímací zkouškou do volejbalové třídy, rovnou upisují do volejbalového 

klubu PVK Olymp Praha apod. (Mejdřická, 2014).  Další aspekt, který bychom chtěli ještě 

zmínit, který hraje významnou roli, je počet obyvatel. V úvodu teoretické části jsme zmiňovali, 

že identifikace talentu v atletice je obtížná. Je to zapříčiněno především tím, že identifikace 

sportovních talentů v jiných sportech těží především z masového zájmu o sport. Tím se ulehčí 
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mnoho práce a dochází k přirozenému výběru talentu (Henson, 1989). Česká republika má cca 

10,5 milionu obyvatel z toho cca 170 000 je mládež ve věku 14-15 let (zdroj: www.czso.cz). 

Toto číslo nám samozřejmě nereprezentuje aktivní mládež se zájmem o sport a především ne o 

atletiku. Chceme tímto říct, že počet jedinců vhodných pro atletiku, kdy se sejdou všechny 

potřebné předpoklady je velmi nízký. Vždyť i Pavel Maslák úspěšný sprinter, byl objeven 

náhodou svým trenérem tělocviku. Proto by systém o péči a včasnou identifikaci talentu měl 

být o to propracovanější, aby se předešlo k přehlédnutí perspektivních jedinců. 
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5 Závěr 
 

 

V diplomové práci jsme zjišťovali základní pohybovou výkonnost členů SpS v roce 2014.   

Zjištěním motorické výkonnosti jsme porovnávali členy SpS vůči běžné populaci podle Pávka 

(1977), běžné populaci Zapletalová (2011), se španělskou mládeží, atlety ČSTV a vůči normám 

UNIFITTESTU 6-60.  

 

Hypotéza H1 se nám potvrdila. Výkonnost členů SpS (chlapců a dívek) v roce 2014 výrazně 

převyšovala výkonnost běžné populace Pávek (1977).  Tento rozdíl ve výkonnosti byl 

statisticky významný ve všech motorických testech 50 m VS, dálka z místa a hod plným míčem 

2 kg. 

 

Hypotéza H2 byla vyvrácena. Atleti ČSTV dosahovali lepších výsledků než členové SpS 2014. 

Tento rozdíl ve výkonnosti byl statisticky významný v motorickém testu 12 minut běh (u 

chlapců a dívek) a motorickém testu dálka z místa (u chlapců) ve prospěch atletů ČSTV.  

 

Hypotéza H3 se nám potvrdila u sprinterů ročníku 1999 specialistů na 60 m. Sprinterek ročníku 

1999 specialistek na 150 m a 300 m. Sprinterů ročníku 2000 specialistů na 60 m a 150 m a 

dívek sprinterek ročníku 2000 specialistek na 60 m. Ve všech těchto případech nám vyšly 

statisticky významné korelační vazby mezi motorickým testem (50 m VS, dálka z místa) a 

speciální disciplínou. 

 

Porovnání členu SpS 2014 vůči běžné populaci Zapletalová (2011) vycházeli, členové SpS 

(chlapci i dívky) výkonnostně lépe než běžná populace (p<0,05). V porovnání členů SpS 2014 

vůči španělské mládeži v motorickém testu 12 minut běh byli výrazně lepší Španělé (chlapci, 

dívky) na zvolené statisticky významné hladině (p<0,05). Porovnání členu SpS 2014 vůči 

členům SpS 2011 jsme nezaznamenali, statisticky významné rozdíly (p<0,05)  ve výkonnosti.  

V hodnocení kritériu Unifittestu dosahovali členové SpS 2014 (chlapci a dívky) výkonu 

průměrného nebo lehce nadprůměrného viz tabulky 10-17 na základě škály pro hodnocení 

Unifittestem.  
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6 Seznam použitých zkratek 
cm      centimetr 

ČAS      Český atletický svaz 

ČR      Česká republika 

č.      číslo 

m      metr 

MŠMT    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

n      počet 

s      směrodatná odchylka, sekunda 

SCM      Sportovní centrum mládeže 

SG      Sportovní gymnázium 

SK      Sportovní klub 

SpS      Sportovní středisko 

ST     Sportovní třída 

VSCM     Vrcholové sportovní centrum mládeže 

ZŠ      Základní škola 

VS      vysoký start 

x     průměr 

x+s     nadprůměrný výkon 

x+2s     vysoce nadprůměrný výkon 
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