
Abstrakt

Název práce: Testování úrovně pohybové aktivity u studentek v Mělníku

Cíle práce: Cílem této práce bylo posoudit pohybový režim a úroveň pohybové 

výkonnosti adolescentních dívek, u kterých budeme navíc hodnotit jejich tělesné složení 

pomocí metody BMI a kaliperace.

Metody: Diplomovou práci jsme zpracovali na základě prostudování literárních 

pramenů. Zkoumaný soubor tvořilo 32 adolescentních dívek ve věku od 17 do 18 let 

studujících na Gymnáziu Jana Palacha v Mělníku, jejich průměrná tělesná výška byla 

170, 2 ± 6 cm, tělesná hmotnost 63,3 ± 8,8 kilogramů. Tělesné složení bylo posuzováno 

pomocí metody BMI a kaliperace. Dále jsme pomocí krokoměrů Omron po dobu 3 

týdnů měřili množství nachozených kroků za den a na základě zjištěných výsledků jsme 

hodnotili pohybový režim studentek. Nakonec jsme u každé studentky hodnotili úroveň 

pohybové výkonnosti pomocí testové baterie Unifittest 6-60. Veškeré měření a testování 

probíhalo ve standardizovaných podmínkách s minimalizací vnějších vlivů, aby byla 

zajištěna objektivita měření. 

Výsledky: Z výsledků somatického měření tělesné výšky a váhy vyplynulo, že 

v porovnání s průměrem dívek stejného věku v České republice je náš testovaný soubor 

průměrně o 2,7 cm vyšší a 4,8 kilogramů těžší. Z porovnání výsledků tělesného složení

pomocí metody BMI a kaliperace, vyplynuli velké odlišnosti. Zatímco pomocí BMI 

spadá 7 studentek (tj. 22 % skupiny) do kategorie s nadváhou, pomocí kaliperace bylo 

zjištěno, že u15 studentek (tj. 47 % skupiny) překračovaly hodnoty měřených kožních 

řas normu a poukázaly tak na nadměrnou distribuci tuku v těle. Z výsledků zjišťovaných 

na základě pohybové výkonnosti vyplynulo, že 19 studentek (tj. 60 % skupiny) dosáhlo 

výkonnosti podprůměrné a horší. V rámci testování dosáhla testovaná skupina 

průměrného výsledku 19 bodů, který podle bodových norem Unifittestu 6-60 znamenal

podprůměrnou úroveň pohybové výkonnosti. Navíc se testovaná skupina ukázala jako 

velmi výkonnostně nevyrovnaná, což potvrdily i výsledky diferenciačního skóre, ze 

kterých vyplynulo, že 19 studentek (tj. 60 % skupiny) podávalo během testování 

nevyrovnané výkony. Průměrně nejlepšího skupinového výsledku 5,3 bodů, dosáhly 

studentky v disciplíně T1 – Skok daleký z místa, jenž podle norem Unifittestu 6-60 

znamenal průměrnou úroveň výkonnosti, zatímco průměrně nejhoršího skupinového 

výsledku 4 body, dosáhly studentky v disciplíně T4 – Dvanáctiminutový běh, jenž podle 



norem znamenal podprůměrnou úroveň výkonnosti. Pohybový režim studentek se 

ukázal jako nedostatečný, protože námi doporučenou denní normu 10 000 kroků za den 

splnily studentky průměrně třikrát za celou dobu měření. Vyšší objem pohybových 

aktivit mají studentky během školních dní než během víkendů, což ukazuje na to, že 

školní režim zahrnující tělesnou výchovu podporuje pohybovou aktivitu studentek.

Pohybová aktivita studentek vrcholila vždy od pondělí do pátku, který se také stal dnem 

s nejvyšší úrovní pohybové aktivity studentek, neděle pak byla dnem s absolutně 

nejnižší úrovní pohybové aktivity, což usuzujeme z nízkých hodnot průměru 

v nachozených krocích za den.
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