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11    Přílohy

1) Příloha 1: T1 – Skok daleký z místa

2) Příloha 2: T2 – Leh sedy za minutu

3) Příloha 3: T3 – Výdrž ve shybu

4) Příloha 4: T4 – Dvanáctiminutový běh



Příloha 1

T1 Skok daleký z místa

Charakteristika: dynamický test, explozivně silové schopnosti dolních končetin. 

Zařízení: rovná, pevná plochá podložka (žíněnka), měřící pásmo. 

Provedení: ze stoje mírně rozkročného těsně před odrazovou čárou (chodidla 

rovnoběžně, přibližně v šíři ramen) provede testovaná osoba podřep a předklon, zapaží 

a odrazem snožmo se současným švihem paží vpřed skočí co nejdále. Přípravné pohyby 

paží a trupem jsou dovoleny, není však povoleno poskočení před odrazem. Provádějí se 

3 pokusy.

Hodnocení a záznam: hodnotí se délka skoku v centimetrech, zaznamenává se nejlepší z 

3 pokusů. Přesnost záznamu na 1 cm. 

Pokyny a pravidla: pohybový úkol vysvětlíme a předvedeme. Odraz se provádí z rovné, 

pevné a neklouzavé plochy, není dovolena opora a ani použití treter. Doskok je do 

pískoviště, na žíněnku nebo plstěný pás, které je třeba zajistit před posouváním. Je 

nutné dbát na to, aby odrazová i dopadová plocha byla zhruba na stejné úrovni.Měří se 

vzdálenost od čáry odrazu k zadnímu okraji poslední stopy dopadu.



Příloha 2

T2 Leh – sed opakovaně

Charakteristika: test dynamické, vytrvalostně silové schopnosti břišního svalstva 

a bedrokyčelostehenních flexorů. 

Zařízení: koberec nebo gymnastická žíněnka a stopky. 

Provedení: studentka zaujme základní postoj v lehu na zádech pokrčmo, paže skrčit 

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

pokrčeny v kolenou v úhlu 90 stupňů, chodidla od sebe ve vzdálenosti 20-30 cm, u 

země je fixuje pomocník. Na povel provádí studentky co nejrychleji opakovaně sed 

(oběma lokty se dotkneme souhlasných kolen) a leh (záda a hřbety rukou se dotknou 

podložky) s cílem dosáhnou maximálního počtu cyklů za dobu 60 sekund.

Hodnocení a záznam: hodnotí se a zaznamenává počet úplných a správně provedených 

cyklů (cviků) za dobu 1 minuty (jeden cyklus – přechod z lehu do sedu a zpět do lehu). 

Pokud studentky nevydrží cvičit celou jednu minutu, zaznamená se počet cviků za 

dobu, po kterou cvičit vydržel (přerušení cvičení je přípustné).

Pokyny a pravidla: test se provádí jen jednou. Po výkladu a ukázce si studentky 

vyzkouší správné provedení (v pomalém tempu provedou2 kompletní cviky).

Po celou dobu cvičení je třeba dodržet úhel pokrčení v kolenou 90 stupňů, paty na 

podložce, ruce v týl, prsty sepnuté, hlava je v základní poloze, prsty a lokty na 

podložce, v sedu dotek kolen lokty (kontroluje pomocník).Není dovoleno odražení 

hrudní části páteře a zad od podložky pomocí loktů.Pohyb je třeba provádět plynule 

a bez přestávek po celou dobu jedné minuty, pauza (jedna i více) v důsledku únavy je 

však možná.

Skupinovým hodnocením ve dvojicích lze současně testovat několik osob, počet 

správně provedených cviků počítá necvičící. Testujícímu se doporučuje hlásit průběžně 

čas po 15 sekundách.



Příloha 3

T3 - Výdrž ve shybu

Výdrž ve shybu – dívky a ženy věková kategorie 15-30 let. 

Charakteristika: test statické, vytrvalostně silové schopnosti horních končetin a pletence 

ramenního.

Zařízení: doskočná hrazda, stolička a stopky.

Provedení: studentka zaujme (eventuálně s dopomocí) základní polohu, shyb na hrazdě, 

držení nadhmatem, brada nad žerdí. V této poloze se snaží vydržet co nejdelší dobu.

Hodnocení: základní poloha se zaujímá s dopomocí (s použitím stoličky apod.), nohy se 

nesmějí dotýkat podložky. Test končí, klesne-li brada studentky pod úroveň žerdě.



Příloha 4

T4 - 12 minutový běh

Charakteristika: test dlouhodobé běžecké vytrvalostní schopnosti. Má celostní a obecný 

charakter, z fyziologického hlediska indikuje především tzv. aerobní možnosti 

organismu.

Zařízení: atletická dráha, startovní čísla, stopky, startovní pistole (píšťalka) a měřící 

pásmo.

Provedení: běží se po atletické dráze, startuje se z vysokého startu podle atletických 

pravidel. Úkolem je uběhnout v požadované době co nejdelší dráhu. Běh lze střídat 

s chůzí (pokud není studentka schopná běhu).

Hodnocení a záznam: měří se délka uběhnuté dráhy (vzdálenost v metrech). Přesnost 

záznamu je na 10 m. 

Pokyny a pravidla: doporučuje se přidělit testovaným startovní čísla a zaznamenávat u 

každého počet uběhnutých kol. Je třeba přesně změřit délku dráhy (jedno kolo) 

a vymezit na ní úseky po 50 metrech. Průběžně se hlásí čas běhu, po ukončení běhu 

zůstanou všichni testovaní na místech a vyčkají na změření vzdálenosti. S ohledem na 

fyzické nároky je žádoucí přibližně 2 hodiny před testem nejíst, neprovádět test po 

fyzicky náročné činnosti, v extrémních teplotách či jiných podmínkách, nebo pokud se 

studentky necítí dobře. Předpokladem pro provádění tohoto testu je dobrý zdravotní stav 

především s ohledem na oběhový a dýchací systém a eventuální poruchy hybnosti 

dolních končetin. V případě, že se v průběhu testu objeví určité obtíže (závrať, bolest na 

hrudi, silná únava, slabost, snížená smyslová kontrola nebo jakýkoliv jiný bolestivý 

nebo nezvyklý úkaz), je žádoucí test ihned ukončit.
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