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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.

Klíčová slova: adolescence, pohybový režim, Unifittest 6-60, testová baterie, 

krokoměry.



Abstract

Title: Testing of a movement activity quality of Mělník female students.

Objectives: The aim of the work is to evaluate the movement   mode and the movement 

activity quality of adolescent girls and in addition we will evaluate their body 

composition with the help of BMI and caliperation method.

Methods: We have worked out the thesis on the base of studying literary sources. 32 

adolescent girls aged from 17 to 18 years studying  the Secondary Grammar school of 

Jan Palach made up the examined file, their average body height was 170, 2 ± 6 cm, 

body weight 63,3 ± 8,8 kilograms. The body composition was assessed with the help of 

BMI and caliperation method. Then we measured the amount of walked footsteps a day 

with the help of Omron pedometer and on the base of found out results we evaluated the 

movement mode of female students. Finally we evaluated each student´s movement 

activity quality with the help of test set Unifittest 6-60. All the measuring and testing 

took place in standardized conditions with minimization of external impacts to provide 

the objectivity of measuring.

Results: It has been clear from the results of somatic measuring of body heights and 

weights that in comparison with the average of girls of the same age in the Czech 

Republic our examined file is 2,7 cm taller and 4,8 kg heavier in average. Immense 

differences have resulted in comparison with the results of body composition with the 

help of BMI and caliperation method. While with the help of BMI method 7 female 

students (e.g. 22% of the group) fall into excess weight category, with the help of 

caliperation method has been found out that figures of measured body skinfold at 15 

female students (e.g. 47% of the group) exceeded the standard and showed excessive 

distribution of fat in body. From results found out from on the base of movement 

activity has been detected that 16 female students (e.g. 60% of the group) reached 

efficiency under the average and worse. Within the testing the tested group reached the 

average result 19 points which according to the Unifittest point standard 6-60 meant the 

under average level of movement efficiency. The average best group result 5,3 points, 

which according to Unifittest standards 6-60 meant the average level of efficiency, was 



reached by the female students in T1 discipline – Long jump from spot, while the 

average worst group result was reached in T4 discipline – 12-minute-run. The 

movement mode was shown to be insufficient, because the daily standard 10 000 

footsteps a day recommended by us was accomplished three times during the 

measurement time in average. The female students have higher extent of movement 

activity during school days than at the weekend, which argued that school mode with 

physical education supports the movement activity of female students. The movement 

activity of female students culminated from Monday to Friday, which became the day 

with the highest level of movement activity of female students, Sunday was the day 

with absolutely lowest level of movement activity, which is clear from the low average 

value of walked footsteps a day.

Key words: adolescence, movement mode, Unifittest 6-60, test set, pedometer
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							Úvod

Sport a pohybové aktivity jsou hlavní náplní mého volného času a to hlavně díky mým 

rodičům, kteří mě k nim už od dětství vedli. Sportovní prostředí je mi velmi blízké,

a proto pro mě byla volba studia na FTVS UK v Praze jasnou volbou. Největším 

přínosem se pro mě v průběhu studia stala praktická výuka, a to především praxe na 

střední škole, kde jsem si mohla vyzkoušet, co vše může obnášet pracovní náplň učitelů 

tělesné výchovy. Na počátku jsem měla z praxe ve škole jisté obavy, protože jsem 

z různých zdrojů slyšela o upadající pohybové výkonnosti studentů a jejich nezájmu 

o pohybový režim a tělesnou výchovu obecně. Proto jsem se v rámci mojí praxe na 

mělnickém gymnáziu rozhodla zjistit, jak je to doopravdy s úrovní pohybové 

výkonnosti a aktivity současné mládeže. Jak se totiž podle mnohých výzkumů ukázalo, 

existuje přímá souvislost mezi zdravotním stavem jedince a pohybovou aktivitou, která 

působí jako prevence vzniku řady onemocnění a jejíž nedostatečnost přináší jedincům 

řadu zdravotních obtíží, které se postupně stávají celosvětovým problémem moderní 

doby, pro kterou jsou tolik příznačné různé vymoženosti usnadňující sice na jedné 

straně život, ovšem na druhé straně podporující útlum pohybového režimu a snižování 

tělesných schopností jedince. 

Jako téma mojí diplomové práce jsem si proto vybrala právě tuto problematiku. Zjištěné 

výsledky by mohly být přínosné nejen pro dílčí potřeby mojí diplomové práce, ale také 

by mohly pomoci učitelům tělesné výchovy k zefektivnění pohybových aktivit ve školní 

tělesné výchově, stejně tak by mohly přispět ke zlepšování úrovně pohybové výkonnosti

samotných žáků, o které tu jde především. 

Do našeho výzkumu jsme vybrali skupinu adolescentů, neboť toto věkové období bývá 

klíčové pro utváření a formování vztahů k pohybové aktivitě. Do našeho výzkumu jsme 

zařadili navíc pouze dívky, u kterých bývá toto období ve srovnání s chlapci více

problematické, a to hlavně díky hormonálním změnám spojeným s nárůstem

podkožního tuku, úbytkem pohybové výkonnosti a se všeobecným odporem 

k pohybovým aktivitám a sportu.
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1 Teoretická	část

1.1	Pohyb a pohybové	aktivity

Pohyb je už od prvopočátku nedílnou součástí lidského bytí a patří podle Jansy a kol. 

(2005) mezi primární projevy života. Mezi vrcholné projevy pohybu patří pohyb 

tělesný, jehož kvantita a kvalita se stala klíčovým faktorem ovlivňujícím nejen 

zdravotní, ale také psychický stav jedince. Tělesný pohyb je podle Havlíčkové (2003) 

primárním podnětem pro vývoj a funkceschopnost svalové tkáně. Kosterní svaly pak 

patří mezi primární realizátory pohybu, které při systematickém zatěžování mění svou 

morfologickou strukturu a funkčně hypertrofují, a to je doprovázeno růstem pohybové 

výkonnosti a tělesné zdatnosti, v opačném případě – při pohybové nedostatečnosti –

dochází k degenerativním procesům ve svalové tkáni doprovázeným jejím úbytkem, 

v některých případech až její atrofií.

Pohybovou aktivitu popisuje Mužík a kol. (2010) jako uvědomělé přemísťování 

zprostředkované schopností člověka pohybovat se v prostoru a čase. Za pohybovou 

aktivitu pokládáme veškeré lokomoční projevy člověka, které jsou ovlivňovány nejen 

specifickými vnitřními determinanty jedince, zahrnujícími fyziologické projevy, jako je 

například aktivita kosterního svalstva, energetické krytí nezbytné pro provádění určité 

pohybové aktivity, dále také nervosvalová koordinace vyplývající z aktuálního stavu 

pohybových dovedností a v neposlední řadě také aktuální psychický stav jedince. Podle 

Aldhoona (2009) patří pohybový režim mezi základní ukazatele dobrého zdravotního 

stavu jedince, ale také k hlavním prostředkům prevence snižování výskytu nadváhy

a obezity. I přes nesčetné množství výhod, které provozování pohybových aktivit 

přináší, dochází k neustálému nárůstu neaktivních adolescentů. To je velmi alarmující, 

neboť podle Hollmana (1998) je průměrná úroveň pohybové aktivity/pohybových 

aktivit nutnou podmínkou pro správný tělesný vývoj jedince

Pohybová aktivita a sportovní prostředí se navíc podle Čechovské a Tůmy (2009) také 

významně podílí na sociálním rozvoji jedince, protože vytváří příznivé podmínky pro 

rozvoj interpersonálních vztahů ve společnosti. 

Míru pohybové aktivity můžeme podle Frömela, Novosada a Svozila (1999) hodnotit

podle frekvence, intenzity, doby trvání a druhu pohybové činnosti (FITT programy). 
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Dobrý (2009) dělí pohybovou aktivitu na dvě základní podskupiny:

1) Pohybový režim nestrukturovaného charakteru (běžné denní činnosti), které jsou 

nedílnou součástí běžných denních aktivit jedince, jsou plně spontánní, bez vedení 

trenéra nebo pedagoga. Nevyžadují specifické oblečení nebo prostor, řadíme sem

například cestu do zaměstnání nebo na nákup.

2) Pohybový režim dovednostního charakteru (systematický) jsou prostorově a časově 

vymezené aktivity, které jsou charakteristické svojí intenzitou, objemem a časem. 

Systematické aktivity mají určitá pravidla a také vyžadují specifické oblečení a prostor

a jsou prováděny pod vedením učitele nebo trenéra.

1.1.2	Zdravotní	benefity	pohybových	aktivit

Podle většiny výzkumů přináší provozování pravidelných pohybových aktivit nezměrné 

množství zdravotních benefitů důležitých pro správný rozvoj jedince, například Fialová 

(2007) tvrdí, že pokud je pohybová aktivita pravidelná a je prováděná správnou 

intenzitou a frekvencí, přináší velké množství zdravotních benefitů, které ještě více 

specifikovali Sigmund a Sigmundová (2011) a zde uvádíme několik z nich rozvoj a 

udržení tělesné zdatnosti a kondice, zvýšení množství svalové hmoty, správný tělesný 

vývoj jedince, snížení sklonů k nadváze a obezitě, zefektivnění přenosu kyslíku ve 

svalech, zrychlení metabolismu a spalování tukové tkáně v rámci aerobní pohybové 

aktivity, snížení klidové srdeční frekvence, snížení systolického a diastolického 

krevního tlaku, snížení množství LDL cholesterolu, snížení množství viscereálního tuku 

a v neposlední řadě snížení výskytu deprese a úzkostí.

Podle Boucharda et al (2007) hraje pohybová aktivita spolu s vyváženou a racionální 

stravou zásadní roli v primární prevenci civilizačních chorob, které vznikají v důsledku 

špatného životního stylu moderní společnosti. Například podle výzkumu Bunce (2008) 

bylo u pohybově aktivních adolescentů naměřeno nižší procento tělesného tuku 

a naopak vyšší procento svalové hmoty, což poukazuje na to, že aktivní životní styl je 

podstatným činitelem pro ovlivnění nadváhy a obezity v dětství a dospělosti. 

Na zvyšování úrovně pohybové aktivity adolescentů mají podle Bunce (2008) vliv 

především rodina, trenéři, učitelé a lékaři, již by měli dospívající jedince podporovat a 

vést k pravidelné pohybové aktivitě. Nemalý vliv má také vnitřní motivace jedince, se 

kterou se podle Sirarda et al (2001) děti rodí, a pokud jsou v pohybových aktivitách, 
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které jsou ještě spojené se zábavou podporovány, mohou vést k vytvoření velmi 

kladného a doživotního vztahu k nim.

1.1.3 Pohybová	nedostatečnost

Opakem pohybové aktivity se podle Hendla a Dobrého (2011) stal pojem pohybová 

nedostatečnost související s nezájmem jedince o pohyb, jenž se projevuje podle 

Stackeové (2001, s. 25)‚‚velmi nízkým objemem bazálních pohybových aktivit a úplnou 

absencí strukturovaných pohybových aktivit, ale také zhoršením zdravotního stavu

a zdatnosti, snížením regeneračních schopností organismu a zvýšením rizika výskytu 

některých onemocnění.‘‘                           

Pohybová nedostatečnost se stala podle Rychteckého (2006) hlavním negativním 

projevem stávajícího životního stylu, který plně nenaplňuje vrozenou potřebu jedince 

k pohybu, ovšem v současné společnosti je to spíše opačně. Většinu času člověk tráví 

vsedě ve škole, v práci nebo v dopravních prostředcích, což podle Pařízkové a Lisé

(2007) velmi úzce souvisí se vznikem nadváhy či obezity, a to hlavně u populace ve 

vyspělých zemích, která je charakteristická sedavým způsobem života a nízkou úrovní 

pohybové aktivity, jak také potvrdila studie WHO (2006), která prokázala pohybovou

nedostatečnost u 25 % dospívající mládeže ve vyspělých státech USA, podmíněnou 

výše zmíněnou dostupností moderních a technických vymožeností.

V současné době se podle Hendla a Dobrého (2011) neustále zvyšuje počet dětí 

s pohybovou nedostatečností, neboť dávají před pohybovou aktivitou přednost pobytu

u počítače nebo sledování televize.

Mezi důsledky pohybové nedostatečnosti patří podle Teplého (1995) především:

1. nízká úroveň kardiorespirační zdatnosti,

2. zhoršení celkového zdravotního stavu jedince,

3. rozvoj kardiovaskulárních, metabolických a jiných chorob,

4. zvýšené riziko výskytu vysokého krevního tlaku, mrtvice a diabetu,

5. zhoršení kvality života,

6. předčasná úmrtnost, 

7. vznětlivostí, celkovým neklidem, nesoustředěností, výbušností a podrážděností

Husseye et al. (2007),
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8. rozvoj civilizačních onemocnění, jako například hypertenze, hypokineze nebo

diabetes mellitus (cukrovka 2. typu),

9. nárůst procenta obézních jedinců v populaci a dvojnásobný nárůst nadváhy 

u mládeže v posledních 20 letech.

1.1.4 Příčiny	změn	v	pohybovém	režimu	populace

Díky technologizaci, automatizaci a modernizaci ve společnosti došlo podle Čechovské 

a Tůmy (2009) během staletí k řadě významných změn, které lidem sice všemožně 

ulehčily jejich život a práci, ale negativně se promítly na jejich zdravotním stavu. 

Manuální práce lidí byla nahrazena prací strojů, přesun lidí se urychlil díky 

automobilizaci, přenos dat se usnadnil pomocí moderních technologií, jako jsou 

telefony a internet. To vše, jak se dnes ukázalo, má negativní dopad na pohybový režim

a výkonnost, která se neustále snižuje, avšak fyziologická stavba a potřeba pohybu 

oproti minulosti zůstává neměnná. A právě zde vidíme hlavní problém v pohybové 

nedostatečnosti, kterou ještě umocňuje nevyváženost energetického příjmu a výdeje, 

sedavý způsob života, stres, hluk a prašné prostředí. Všechny tyto výše zmíněné 

skutečnosti působí obvykle ve vzájemných kombinacích, čímž se ještě násobí jejich 

negativní vliv na zdravotní stav jedince a rozvoj civilizačních chorob. Proto je hlavně 

u mládeže nutné těmto vlivům předcházet a podporovat je ve zdravém životním stylu, 

aby si už od dětství osvojovala správné návyky a v budoucnu mohla vést 

vyvážený plnohodnotný život.

Studie Pařízkové a Lisé (2007) navíc upozorňuje na fakt, že pokud není před dosažením 

dospělosti vytvořen kladný vztah k pohybové aktivitě, je velmi pravděpodobné, že tento 

vztah nebude vytvořen ani později, čímž vzniká koloběh, jehož hlavními body jsou 

špatné stravovací návyky, nízká úroveň pohybového režimu, nadváha či obezita, 

zdravotní problémy, omezená pohyblivost, bolestivost při pohybu a z toho vyplývající 

nechuť k provozování pohybových aktivit a sportu obecně.

Podle výzkumu Halmanové (2010) dochází v současné společnosti k upadání zájmu 

o pohybový režim, což potvrzuje zjištěný výsledek, který ukazuje, že až 80 % 

dospívajících jedinců nedosahuje ani doporučené denní normy 10 000 kroků za den, což 

je také patrné z výzkumu Bunce (2008), podle něhož došlo u populace v České 

republice v posledních 20 letech k 30% poklesu objemu pohybových aktivit, přičemž 

u dívek je tento jev ještě více znatelný. 
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1.1.5 Možnosti monitorování pohybového režimu populace

„Monitorování pohybového režimu je základním prvkem systému řízení pohybového 

nebo sportovního tréninku na všech výkonnostních úrovních.“(Dovalil, 2009)

Monitorování pohybového režimu a tedy i pohybové aktivity patří podle Fromela et al.

(2006) k jedné z nejdůležitějších výzkumných úloh zabývajících se školní tělesnou 

výchovou a volným časem Nezastupitelnou úlohu má podle Frömela, Novosada a 

Svozila (1999) zjišťování úrovně pohybového režimu v tréninkovém nebo edukačním 

procesu, ve školní tělesné výchově, v rekonvalescenci a prevenci.

Monitorování pohybového režimu slouží podle Hendla a Dobrého (2011) ke zjištění 

kvality a kvantity pohybových aktivit, také ke zjištění jejich frekvence, intenzity, 

objemu, druhu a struktury (neboli tzv. FITT ukazatele). Sledování její úrovně nám také 

pomůže zajistit podklady pro ovlivnění a zlepšení kvality života, zdatnosti a zdraví.

Pohybovou aktivitu můžeme podle Dovalila (2009) monitorovat pomocí sporttestrů, 

krokoměrů, akcelerometrů nebo přenosného EMG.

Výběr vhodného monitorovacího prostředku závisí podle Sigmunda a Sigmundové 

(2011) na našich znalostech a vědomostech o těchto prostředcích, ale také na finančních 

a materiálních zdrojích výzkumníků. Pro účely našeho výzkumu jsme se rozhodli využít 

krokoměry, které jsou vhodné k terénnímu měření pohybové aktivity, kde je cílem 

monitorovat více jedinců po delší dobu (několikadenní i týdenní monitorování). 

1.2.2.1 Krokoměry

Krokoměr neboli pedometr může být podle Groffika, Frömela a Pelclové (2008) 

elektrický nebo elektromechanický přístroj zaznamenávající počet nachozených kroků 

za den.

Měření probíhá na základě vertikální oscilace. Pokud je oscilace silnější než 

individuálně nastavený práh citlivosti, je tato změna automaticky započítána jako krok, 

a proto je také objektivita záznamu závislá na počátečním vložení správné hmotnosti 

a průměrné délky kroku jedince. Krokoměry mohou zaznamenat počet kroků za den, ale 

také překonanou vzdálenost v kilometrech a z ní vyplývající energetický výdej.  Ovšem 

nejpřesnější hodnotou, kterou krokoměr zaznamenává během dne, je nachozený počet 

kroků. Krokoměry se v současné době staly velmi oblíbenými přístroji pro měření 
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úrovně pohybového režimu, a to hlavně díky jejich jednoduchosti, objektivnosti            

a finanční dostupnosti (Sigmund a Sigmundová, 2011).

Velkou přednost krokoměrů vidí Jansa a kol. (2005) v možnosti okamžitého zjištění 

množství nachozených kroků za den, což může působit jako motivace k neustálému 

zlepšování pohybového režimu. To se výše zmiňovanému autorovi potvrdilo, při 

hodnocení pohybového režimu adolescentů, kteří při využívání krokoměrů s možností 

záznamu nachozených kroků za den, dosahovali vyšší úrovně pohybové aktivity, než 

když později využívali krokoměry bez možnosti záznamu počtu nachozených kroků.

Hlavní nevýhody krokoměru spatřují Sigmund a Sigmundová (2011) především v 

nemožnosti přesnější identifikace typu a intenzity provozovaného pohybového režimu.

Ovšem i přes tyto nedostatky jsou krokoměry výborné k hodnocení celodenní pohybové 

aktivity. Jako minimální časový úsek uvádí výše zmiňovaní autoři šestidenní 

monitorování, které by mělo zahrnovat i oba víkendové dny.

1.3 Vývojová specifika adolescence s ohledem na pohybovou aktivitu

1.3.1 Adolescence

Období dospívání je podle Langmeiera a Krejčíkové (2002) považováno za velmi 

intenzivní a plodná období v životě člověka.

Adolescence je podle Ben-Zura (2003) poslední vývojové období na cestě k dospělosti

a je určitým mezníkem mezi dětstvím a dospělostí. Není jednoznačně vymezeno, 

protože je pro každého jedince značně individuální. Pro toto období je podle Kurice 

(2001) příznačné ukončení tělesného a duševního vývoje. V jeho průběhu dochází podle 

Macka (1999) u dospívajícího jedince k množství proměn, které můžeme pozorovat 

hlavně v oblasti psychosociální a biologické. 

Z hlediska věku nelze podle Langmeiera a Krejčíkové (2002) období adolescence 

jednoznačně časově vymezit, avšak Kuric (2001) toto období vymezuje věkovou hranicí

mezi 15. až 21. rokem života jedince. Ovšem většina autorů pojímá adolescenci v ještě 

širším pojetí, např. Ben-Zur (2003) a Macek (1999) rozdělují období adolescence do tří 

vývojových etap:

 časná (10-13 let),

 střední (14 -16 let),

 pozdní (17 a více let).



18

Pro účely naší práce se podrobněji zaměříme na poslední fázi adolescence, kdy se 

dospívající jedinec podle Langmeiera a Krejčíkové (2002) nejvíc přibližuje k dospělosti. 

V tomto období většina adolescentů ukončuje svoje středoškolské vzdělání a připravuje 

se na další studium na vysoké škole nebo si hledá pracovní uplatnění. Z dítěte se 

v tomto období podle Vágnerové (2012) postupným biologickým, psychologickým

a sociálním vývojem stává dospělý jedinec, což lze pozorovat i v jeho organismu, kde

probíhá řada významných změn, které formují osobnost jedince a ovlivňují především 

jeho chování a jednání z hlediska interakce s vnějším prostředím. 

1.3.2 Tělesný vývoj v adolescenci

Tělesný vývoj se podle Vilímové (2002) v období adolescence pozvolna ukončuje

a dochází v něm k vyrovnání disproporcí vzniklých v důsledku nerovnoměrného vývoje 

těla v pubertě, což ovlivňuje vizuální vzhled těla, které získává své konečné proporce. 

V důsledku těchto změn dochází podle Kopeckého a Ciché (2005) u adolescentů 

k celkovému zlepšení držení těla a vyrovnání nerovnováhy mezi ostatními segmenty 

těla.

Mezi 16. – 18. rokem života jedince se podle Kurice (2001) pomalu dokončuje osifikace 

kostí. V této době se úplně zastavuje růst dlouhých kostí do délky díky úplnému 

vymizení růstových chrupavek v těchto kostech, avšak v oblasti páteře probíhá tato 

osifikace do 30 let. 

Během adolescence se výrazně mění podíl svalové hmoty, dochází k tzv. dokončení 

svalového vývoje, který je podle Havlíčkové (2003) charakterizovaný zmnožením 

svalových vláken, což vyvolává celkovou změnu v poměru svalové hmoty, která nyní 

tvoří přibližně 1/3 tělesné hmotnosti jedince. Tento nárůst je ale viditelnější u chlapců 

než u dívek, u kterých dochází spíše k nárůstu podkožního tuku. 

Množství podkožního tuku může podle Pařízkové a Lisé (2007) přímo ovlivňovat 

zdravotní stav jedince a s ním i související úroveň pohybového režimu a výkonnosti. 

Nadměrné množství podkožního tuku má podle Ogdena et al. (2013) negativní účinek 

na teplotu organismu, funguje totiž jako tepelný izolant a jeho izolační účinek se 

s rostoucím množstvím zvyšuje, což pro nás znamená, že při fyzické aktivitě nebo za 

velmi teplého počasí vlastně zabraňuje odvádění tepla z těla, tedy ochlazování těla, a tak 

dochází k jeho přehřívání. Tento efekt má vlastně za následek to, že se jedinec cítí často 

při fyzické aktivitě unavený a potí se, protože nadměrná teplota jeho těla působí 
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tlumivě, a tak zvyšuje nechuť k dalším fyzickým výkonům. Je to přirozená reakce, která

vlastně má za úkol ochránit člověka před kolapsem, ale ve zde zmíněném kontextu má 

zcela kontraproduktivní účinek. 

Naopak pokud je podkožního tuku výrazný nedostatek, je podle Havlíčkové (2003) 

organismus oslabený, a to nejen tím, že se nedokáže dostatečně chránit proti nízkým 

teplotám, ale může také inklinovat k nedostatku energie nutné pro udržení optimální 

úrovně pohybové výkonnosti, u těchto jedinců se navíc snižuje objem podkožního 

vaziva a dochází k svalové atrofii. V mnoha případech ale mívá nedostatek tělesného 

tuku rovněž souvislost s nedostatečným přísunem dalších důležitých látek, jako jsou 

bílkoviny, vitamín C nebo stopové prvky. Následkem toho dochází ke snížení svalové 

hmoty, ale také odolnosti vůči infekcím a buněčné imunity. V podstatě je tedy tato 

skupina ohrožená podobně jako studentky s nadprůměrnou hodnotou podkožního tuku. 

Výuka studentek by měla proto vést k eliminaci těchto extrémů a k dosahování 

vyvážené úrovně pohybového režimu a výkonnosti. 

1.3.3 Psychologické změny v adolescenci

V období adolescence dochází podle Langmeiera a Krejčířové (2002) k nejbouřlivějším

a nejnápadnějším změnám hlavně v oblasti psychiky. 

Zatímco období puberty bylo podle Kurice (2001) typické duševní nevyrovnaností, 

rozporuplností a naivitou, což je v období adolescence postupně nahrazeno opatrností, 

uvážlivostí a reálným vnímáním sebe sama i okolního světa. Během adolescence 

dochází podle Vágnerové (2012) k ustalování psychologických procesů, což se velmi 

pozitivně projevuje na vysoké úrovni pozornosti. Dále se také zdokonaluje paměť, což 

přináší pozitivní změny v průběhu učení, a to hlavně v oblasti logického zapamatování 

pojmů. Na vysokou úroveň se také dostávají intelektuální schopnosti a myšlení jedince.

1.3.4 Emocionální vývoj v období adolescence

Z hlediska citového vývoje patří adolescence k emocionálně instabilním obdobím 

(Kuric, 2001). V tomto období dochází k formování a dotváření osobnosti člověka, a to 

zejména po morální stránce. Adolescent si v tomto období podle Macka (1999) vytváří 

mínění o své osobě především díky sebereflexi, přičemž svoje názory neustále 

porovnává s míněním ostatních lidí, hlavně svých vrstevníků. V průběhu tohoto období 

dochází k tzv. emocionálnímu dozrávání, kdy se jedinec stává ve vztahu ke svému okolí 
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citově stabilnější, vnímavější, houževnatější, rozhodnější, sebekritičtější

a cílevědomější.

Toto období je pro každého jedince velmi specifické a může mít úplně odlišný průběh, 

to vše v závislosti na prostředí, kde adolescent vyrůstá, proto Macek (1999) doporučuje, 

aby byl přístup k adolescentům co nejšetrnější a nejvstřícnější, protože pokud se 

v prostředí, kde adolescent žije, vyskytuje mnoho nežádoucích a negativních vlivů, a to 

obzvláště v rodině nebo v kruhu vrstevníků, může u adolescenta dojít k mravním 

pokleskům.

1.3.4 Pohybový režim současných adolescentů

Za posledních 20 let se podle Slepičkové (2001) výrazně změnila náplň mimoškolního 

času adolescentů, ubývá sportující mládeže a naopak přibývá jedinců, kteří tráví svůj 

volný čas především u počítače nebo sledováním televize. Právě proto řadí Vilikus 

a kol. (2014) adolescenci mezi velmi kritická období z hlediska provozování 

pohybových aktivit, což platí hlavně u dívek, u kterých v důsledku hormonálních změn 

dochází k poklesu pohybové aktivity, zejména té spontánní, která by měla být 

kompenzována řízenou pohybovou aktivitou ve škole nebo mimo školu, ovšem 

z výzkumu Jansy a kol. (2005) vyplynulo, že pouhých 40 % dotazovaných dívek tráví 

svůj volný čas aktivně.

1.3.5 Volný čas adolescentů

Náplní volného času adolescentů se zabývá především Národní institut dětí a mládeže 

MŠMT v České republice, podle kterého v posledních desetiletích došlo k 40% poklesu 

pohybové aktivity dětí a dospívajících chlapců, kteří provozují pohybové aktivity 

v délce 1,53 hodin týdně. U dívek je zjištěný výsledek ještě nižší, 1,34 hodin týdně. 

V Evropě se tímto tématem zabývá především výzkum COMPASS (Coordinated 

Monitoring of Participation in Sport), koordinované monitorování účasti ve sportu, 

který patří k jednomu z nejrozsáhlejších celoevropských výzkumů a hodnotí účast 

testovaných jedinců v organizovaných a neorganizovaných pohybových aktivitách.  

V rámci výzkumu konaného v roce 2006 došlo oproti roku 2000 u věkové kategorie 

14. až 18. let k celkovému poklesu účasti v organizované a neorganizované formě 

pohybových aktivit. A to i přesto, že adolescence patří podle Fromela a Chmelíka 

(2007) k obdobím, kdy jedinci nejvíce času věnují provozování volnočasových aktivit, 

ale bohužel ne pohybových. Nemalý vliv na provozování pohybové aktivity má podle 
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(Vosse et al., 2012) také přístup rodičů, ale i vnější prostředí, ve kterém jedinec 

vyrůstá nebo se často pohybuje. Společnost by se proto měla snažit zajistit jedinci 

přístup a možnosti k provozování volnočasových aktivit bez omezení, které ovšem 

oproti minulým desetiletím paradoxně klesly (Jansa a kol. 2005).

1.3.6 Obecná doporučení k pohybové aktivitě adolescentů

Podle Bunce (2000) se 70-80 % celkových pohybových aktivit odehrává převážně 

mimo školu, proto má podle jeho studie také největší vliv na utváření vztahu k 

pohybovým aktivitám převážně rodina, vrstevníci a vnější prostředí, ve kterém jedinec 

vyrůstá. Podle Frӧmela et al. (2006) by měly pozitivní přístup k pohybovým aktivitám 

podporovat nejen rodina, ale také škola, respektive školní tělesná výchova, která je 

podle Sigmunda a Sigmundové (2011) pravidelným zdrojem intenzivních pohybových 

aktivit, jež bývají především u dospívajících dívek podle v průběhu školních dní 

výrazně vyšší než v průběhu víkendových dní. 

Bunc (2008) dále doporučuje pro děti a mládež každodenní pohybové aktivity

v minimální délce 60 minut, na jeho doporučení navazují ve své studii Frӧmell, 

Novosad a Svozil (1999), kteří stanovili minimum k pohybové aktivitě u dívek na 

základní škole, u nichž by se měl pohybový režim pohybovat každý den okolo 

85 minut, pro dívky na střední či vysoké škole se tento časový interval snižuje a neměl 

by klesnout o více než 20 minut denně.

Za základní východiska k pohybové aktivitě mládeže jsou v současnosti považována

doporučení od American Sports Medicine and the American Heart, která se stala hlavní 

osnovou pro doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO, 2006), která vytváří 

doporučení pro objem pohybové aktivity jedince ve věku od 15 do 65 let ve státech 

Evropské unie:" Provádět středně zatěžující pohybovou aktivitu nejméně 30 minut 

pětkrát týdně nebo intenzívní pohybovou aktivitu nejméně 20 minut třikrát týdně, 

přičemž doporučená doba pohybového režimu může být v rámci dne splněna i součtem 

několika alespoň desetiminutových časových úseků." (ACSM 1995).

Osnovy zahrnovaly také doporučovaný limit množství nachozených kroků za den, který

pro dívky 10 000 a pro chlapce 12 000 kroků za den (Pangrazi, 2000). S těmito 

doporučeními se ztotožňují také čeští autoři Hendl a Dobrý (2011), kteří navíc ještě 

stanovili časové vymezení pro každodenní pohybový režim, a to v délce minimálně 60 
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minut pro zdravé jedince a 30 minut pro mládež trpící úplnou pohybovou 

nedostatečností.                                             

1.3.7 Adolescenti a sport

Sport je celosvětový fenomén, který neodmyslitelně patří do života moderní společnosti 

a hlavně mladých lidí. Sport není izolující aktivitou, díky čemuž umožňuje podle 

Slepičky a kol. (2009) lepší socializaci jedince než jiné činnosti. Je jednou z možných 

náplní volného času jedince a má výhodu oproti jiným činnostem především v tom, že 

může plnohodnotně naplňovat člověka v oblasti jeho fyzických i psychických potřeb. 

Velmi důležitý podíl na účasti a zapojení ve sportu a sportovních aktivitách má podle 

Čechovské a Tůmy (2009) sociální prostředí, ve kterém jedinec vyrůstá, mezi další 

parametry patří také jeho věk, pohlaví, vzdělání, ekonomická situace a v neposlední 

řadě také atraktivita a oblíbenost sportu. 

Existují nespočetné druhy sportovních odvětví, která rozvíjejí různou měrou všechny 

stránky lidské osobnosti. Na rozdíl od jiných volnočasových aktivit má sport celou řadu 

specifik, které na jedince pozitivně působí nejen ve sféře zdravotní, ale i sociální 

a psychické, výchovné a vzdělávací. Z hlediska zdravotního stavu se různé druhy 

sportovních aktivit snaží díky svému obsahu působit kladně na udržování a zlepšování 

zdravotního stavu jedince, ale také velmi účinným prostředkem k předcházení 

negativním společenským vlivům. Na druhou stranu dochází, podle Dovalila (2009), ve 

sportu k nárůstu negativních vlivů, jako je un-fair chování, zvýšená agresivita, doping, 

což může mít nepříznivý dopad na hodnoty a názory dospívající generace. Podle 

výzkumu Slepičkové (2001) zájem a účast ve sportu obecně u adolescentů upadá a mění 

se také preference sportovních odvětví, do pozadí ustupují některé tradiční sporty, jako 

je sportovní gymnastika, ale třeba i fotbal, a jsou nahrazovány sporty ekonomicky 

dostupnějšími, jako je například cyklistika. Dívky na rozdíl od chlapců preferují sporty 

zaměřené na zlepšení zdravotního stavu jedince, zatímco chlapci se soustředí spíše na 

výkonnostní pojetí sportu a s ním spojený úspěch. Z výzkumu dále vyplynulo, že obě 

pohlaví více preferují individuální pojetí sportu.

Podle výzkumu Jansy a kol. (2005) tvoří větší část sportujících adolescentů spíše 

chlapci (60 %) než dívky. U obou pohlaví, a to převážně u dívek, se účast ve sportu 

s narůstajícím věkem mění, dívky častěji přecházejí ze závodního pojetí sportu k jeho 

rekreační formě.
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Rychtecký ve své studii (2006) uvádí, že oproti roku 2000 klesl zájem adolescentů 

o sport, což také potvrdil výzkum Fromela et al. (2006), podle něhož se ukázalo, že více 

jak 40 % adolescentů se vůbec neúčastní organizovaných pohybových aktivit. Více času 

současní adolescenti věnují aktivitám zahrnujícím spíše hraní na počítači nebo sezení u 

televize.

1.5 Pojmy	z oblasti	pohybového	režimu

1.5.1	Zdatnost

Pojem zdatnost byl podle Slepičkové (2001) poprvé použit v 60. letech 20. století, toto 

období je ve světě charakteristické celospolečenským bojem o její zvýšení. 

Zdatnost charakterizuje Bunc  ‚‚ Jako teoretický konstrukt, který nelze přímo měřit, její 

úroveň se usuzuje na základě testů. Je to schopnost organismu patřičně reagovat, 

odolávat nebo vyrovnávat se s vlivy, které na nás působí z vnějšího prostředí pomocí

vnitřních předpokladů jedince.‘‘ (Bunc, 2008)

Úroveň zdatnosti podle Dobrého (2009) přímo ovlivňuje množství pohybových aktivit, 

avšak podstata kvality zdatnosti vychází z imunitního systému jedince. Proto také 

v současnosti došlo ke změně pohledu na zdatnost, která je nyní spíše chápána jako 

prevence proti působení nežádoucích vlivů vnějšího prostředí než jako předpoklad 

k výkonu, jak tomu bylo v minulosti. 

Jednou ze složek celkové zdatnosti je podle Hendla a Dobrého (2011) zdatnost tělesná, 

která také patří mezi základní ukazatele globálního stavu organismu při zátěži a je 

zjistitelná účelově vybranými testy.

Tělesnou zdatnost charakterizuje Slepičková jako: „stav organismu jedince, při kterém 

může provozovat běžné každodenní činnosti, s dostatkem energie a bez zjevných známek 

únavy, aby mohl navíc ještě smysluplně naplňovat svůj volný čas.“ (Slepičková 2001)

V pohybovém projevu se tělesná zdatnost realizuje podle Dovalila (2009) ve 

všestrannosti jedince, dále v odolnosti a optimálních reakcích na zatížení. Úroveň 

tělesné zdatnosti zjišťujeme pomocí testových baterií, které jsou způsobilé ji 

plnohodnotně diagnostikovat. 

Dobrý (2006) tvrdí, že pro prožití plnohodnotného života bez jakýchkoliv zdravotních 

obtíží je si udržovat si alespoň minimální úroveň tělesné zdatnosti pomocí přiměřeně 

a pravidelně provozovaných pohybových aktivit a zdravé stravy.
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Úroveň tělesné zdatnosti v ČR má podle výzkumů Bunce (2010) u adolescentů ve věku 

od 14 do 18 let oproti roku 2007 snižující se tendenci.

1.5.2	Výkon

„Obecně můžeme výkon charakterizovat jako výsledek v určité činnosti v daném čase 

a podmínkách, vztahující se vždy k určité pohybové činnosti.‘‘ (Měkota a Cumberek, 

2007)

Na výkon můžeme nahlížet z různých úhlů pohledu. Obecně výkony dělíme podle 

Hendla a Dobrého (2011) na individuální a kolektivní, dále také na pracovní, duševní, 

umělecké, sportovní a pohybové, přičemž poslední dva zmiňované pojmy dále 

podrobněji rozebereme. 

Pohybový výkon popisuje Měkota a Cumberek (2007) jako míru splnění specifické 

pohybové úlohy, která je výsledkem jednotlivých pohybových funkcí a používá se jako 

ukazatel úrovně pohybových schopností a dovedností. 

Zatímco sportovní výkon popisuje Dovalil, jako ,, činnosti realizující se ve specifických 

pohybových činnostech, jejichž cílem je řešení úkolů, které jsou vymezeny pravidly 

příslušného sportu, v nichž sportovci usilují o uplatnění maximálních pohybových 

předpokladů.“ (Dovalil, 2009)

Úroveň výsledného výkonu se podle Měkoty a Novosada (2005) odvíjí od předpokladů 

psychických, somatických, ale také pohybových, které rozvíjíme tělesnými cvičeními, 

avšak většina z nich je silně ovlivněna genetickými předpoklady, dalším a neméně 

důležitým faktorem, který ovlivňuje výkon jedince.

Dalšími faktory ovlivňujícími výsledný výkon jsou podle Dovalila (2009) vnější 

podmínky, jako jsou například změny počasí nebo chování diváků, ale také změny 

vnitřního prostředí, jako třeba stres ovlivňující aktuální zdravotní stav jedince. 

Výkon tedy podle Měkoty a Cubereka (2007) můžeme pokládat za jednorázovou 

známku výkonnosti, přičemž její základní úroveň zjišťujeme z výkonů v základních 

pohybových činnostech, které jsou složkou testových baterií. 

1.5.3	Výkonnost

Základní úroveň výkonnosti zjišťujeme z výkonů v základních pohybových činnostech, 

které jsou složkou testových baterií (Měkota a Novosad, 2005).
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Výkonnost považuje Měkota a Cumberek (2007) za součinitele jednotlivých výkonů 

a charakterizují jako „způsobilost podávat výkony v určité konkrétní činnosti, zpravidla 

na poměrně stabilní úrovni.“ (Měkota a Cumberek, 2007)

Základní pohybovou výkonnost chápe Měkota a Novosad (2005) jako „připravenost 

podávat výkony ne v jedné, ale ve všech základních pohybových činnostech, které bývají 

součástí výkonnostních testových baterií a slouží jako indikátory pohybových schopností 

jedince“ (Měkota a Novosad, 2005). Na základě nároků v dané činnosti člení Dovalil 

(2009) výkonnost na pohybovou a sportovní, v případě trénujícího a soutěžícího 

sportovce.

1.5.4 Pohybová výkonnost

Pohybová neboli motorická výkonnost se podle Měkoty a Novosada (2005) váže 

k překonávání nároků pohybových a lze ji považovat za hybný předpoklad jedince. 

Úroveň pohybové výkonnosti je podle Havlíčkové (2003) ovlivněna především 

připraveností k výkonu, která je dána zejména somatickými předpoklady, ale také 

pohybovými dovednostmi a motorickými schopnostmi. 

Pohybová výkonnost je podle Hendla a Dobrého (2011) výsledkem specifické adaptace 

na pohybovou činnost, kterou získáváme speciálně zaměřeným tréninkem, její dobrá 

úroveň se projevuje vyrovnanými výkony ve vymezených pohybových činnostech. 

Základní úroveň pohybové výkonnosti popisuje Měkota a Cumberek (2007) jako

„připravenost podávat výkony ve všech základních pohybových činnostech, které bývají 

součástí výkonnostních testových baterií, kdy zjištěné výsledky slouží jako indikátory 

motorických schopností.“ (Měkota a Cumberek, 2007)

Pohybovou výkonnost Dovalila (2009) testuje u jednotlivce, skupiny, nebo u celé 

populace, přičemž vždy musíme vycházet z výkonů v jednotlivých disciplínách. 

Úroveň pohybové výkonnosti se v průběhu života zvyšuje v průměru u žen i mužů do 

30. roku života, potom podle výzkumu (viz. Zvonař 2010) začíná její úroveň pozvolně 

klesat. 

1.6 Tělesné	složení

Tělesné složení lze podle Zvonaře (2010) považovat za jednu z významných komponent 

tělesné zdatnosti a nepřímo i pohybové výkonnosti. Na základě tělesného složení 

můžeme podle Riegerové (2006) zjistit podíl jednotlivých tkání na hmotnosti těla, 
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přičemž z hlediska pohybových projevů je můžeme označit jako aktivní (tukoprosté) 

složky a pasivní (tukové) složky. Obě tyto složky se v průběhu lidského života mění v 

důsledku lidské ontogeneze, stárnutí a pohybového režimu jedince.

Pro účely naší práce budeme tělesné složení hodnotit dle těchto modelů: 

Tabulka 1 Modely pro hodnocení tělesného složení

Model Hodnocené veličiny Využité metody

Jednosložkový model Tělesná výška, hmotnost, 
BMI

Výškoměr, váha, výpočet 
BMI

Dvousložkový model Tuková a tukoprostá 
hmota

Metoda kaliperace

Naší pozornost zaměříme především na celotělový dvousložkový model zahrnující 

tukovou hmotu a tukuprostou hmotu (Bunc, 2008). Pro charakterizování a hodnocení 

tělesného složení budeme využívat všeobecně známé pojmy, jako jsou obezita, nadváha, 

normální váha a podváha, které jsou užívané širokou veřejností (Fialová, 2007).

1.6.1	Hodnocení	tělesného	složení

Tělesné složení lze podle Větrovské (2009) stanovovat pomocí několika metod, to vše 

v závislosti na finanční a personální náročnosti. V rámci našeho Hodnocení pomocí 

testové baterie Unifittest 6-60 jsme pro zjištění tělesného složení využili metodu BMI 

a metodu kaliperace, založenou na měření množství tloušťky podkožní řasy. 

														1.6.2	Body	Mass	Index

BMI patří mezi neinvazivní a celosvětově uznávané metody pro hodnocení tělesného 

složení.  Naměřené hodnoty zjištěné pomocí metody BMI (kg/m2) nás podle Pařízkové 

a Lisé (2007) informují o tom, zda aktuální tělesná hmotnost je vůči tělesné výšce 

adekvátní, nebo zda je spíše nadměrná či snížená. Velkou nevýhodou této metody je, že 

sama o sobě nemůže sloužit jako absolutní měřítko obezity či nadváhy, protože 

nedovoluje určit, zda zjištěná hmotnost je složená spíše z aktivní (tukoprosté) hmoty 

nebo pasivní (tukové) hmoty. Tato metoda může být ještě více zkreslená díky tomu, že 

počítá s celkovou hmotností a  nezohledňuje věk ani pohlaví jedince, díky čemuž přesně 

nereflektuje rozložení tukové tkáně a obvodové míry člověka, což ji činí především

u sportovců a dětí neobjektivní a diskutabilní, a proto tuto metodu považujeme spíše za 

doplňující ukazatel tělesného vývoje (Pavlík, 2006). 
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1.6.3		Kaliperace

Metoda kaliperace patří podle Vilikuse a kol. (2012) mezi terénní neinvazivní metody, 

přičemž hlavním důvodem výběru právě této metody byla její technická, časová 

i finanční nenáročnost. Tato metoda je založena na měření množství podkožní řasy 

a vychází z teorie, že více jak polovina celkového tělesného tuku je uložena v podkoží. 

Na většině míst je totiž možné kůži zřasit a takto nadzvednutou kožní řasu měřit pomocí 

speciálních kaliperačních kleští. Samotná kůže nevykazuje velké rozdíly v tloušťce, 

avšak tloušťka celé řasy může být podle velikosti vrstvy podkožního tuku na těle velmi 

rozdílná. Měření provádíme na několika předem určených místech. Spolehlivost této 

metody je podle Pařízkové a Lisé (2007) odvislá na značné zkušenosti měřitele a je 

zatížena subjektivní chybou měření. Pokud ale měření provádí tentýž člověk s delší 

dobou zácviku a znalý míst určených k měření kožních řas, pak se tato metoda stává 

poměrně spolehlivou, a tak nám přesněji umožňuje určit množství tělesného tuku (Bunc 

a kol., 2004). Podle výzkumů Větrovské (2009) se ukázalo, že výsledky zjištěné pomocí 

predikční rovnice jsou spíše o 3-5 % podhodnocené oproti reálné hodnotě tělesného 

tuku. Jako další nevýhodu uvádí autorka možnost vzniku subjektivní chyby při měření.

1.6.4 Diagnostika	nadváhy	a	obezity

Objektivní diagnostika nadváhy a obezity není podle Středy (2013) snadná, 

v současnosti můžeme pro její posouzení využívat několik neinvazivních metod, jako 

jsou například bioimpedační analýza, obvod pasu, BMI či kaliperace, ovšem žádná 

z těchto metod není plně objektivní, proto je dobré provést různé typy měření 

a naměřené výsledky porovnat, v našem výzkumu budeme využívat poslední dvě 

zmiňované metody (Roschinsky, 2006).

Nadváha i obezita se od sebe velmi liší, například podle hodnoty BMI za nadváhu 

považujeme jedince s hodnotami v rozmezí 25–29 kg/m2 , přičemž za obezitu lze 

považovat stav, kdy BMI dosahuje hodnoty více jak 30 kg/m2 (Větrovská, 2009).

Fořt (2004) nadváhu charakterizuje nárůstem tělesné hmotnosti na hodnoty 105 -115 % 

ideální hmotnosti, zatímco obezita je charakteristická nárůstem na 115-125 %, z čehož 

také vyplývá, že největší odlišnost můžeme sledovat v procentuálním zastoupení tuku 

v těle. 
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1.6.5 Obezita	a	nadváha

Podle Bunce (2010) patří obezita a nadváha mezi jedny z nejběžnějších metabolických 

onemocnění, projevujících se zvýšenou úrovní tukové tkáně nad běžnou normu, která je 

značně individuální pro každého jedince. Nárůst tukové tkáně může podle Hainer

a Kunešové (1997) vést k dlouhodobě vyššímu příjmu energie, než je její výdej, díky 

čemuž se s velkou pravděpodobností zvýší množství nahromaděného podkožního tuku 

v těle, a to může mít negativní vliv na zdraví a délku života jedince, tento nepoměr je 

příčinou nadváhy a obezity u 95 % případů (Středa, 2013). Za nejdůležitější faktor 

rozhodující o energetické bilanci je podle Bunce (2011) pravidelně realizovaná 

pohybová aktivita, která patří mezi základní hlavní režimová opatření pro snížení 

výskytu nadváhy a obezity. 

															1.6.6 Příčiny	vzniku	nadváhy a obezity

Nadváha a obezita vznikají hned z několika příčin, které se navzájem ovlivňují. Může 

být například zapříčiněna poškozením nebo poruchou orgánů podílejících se na 

metabolických procesech, jako je například štítná žláza. Jako častější příčinu uvádí 

Roschinsky (2006) kombinaci genetických dispozic jedince a špatné stravovací návyky 

v rodině, které spolu s nedostatečnou úrovní pohybového režimu a stresem vytvářejí 

nerovnováhu mezi příjmem a výdejem energie, čímž dochází k hormonálnímu nárůstu 

tukových buněk v těle. 

1.6.7 Nadváha	a	obezita	u	současné	společnosti

Obezitu a nadváhu považujeme za celospolečenský závažný zdravotní problém, který se 

podle studie Bunce (2010) ve velké míře projevuje u dětí a adolescentů a s velkou 

pravděpodobností přechází v nadváhu či obezitu v dospělosti, což s sebou nese celou 

řadu zdravotních obtíží a omezení, jako jsou například kardiovaskulární onemocnění, 

cukrovka II. typu, poruchy pohybového aparátu či psychiky. Všechny tyto výše 

zmíněné nemoci znamenají pro ekonomiku České republiky nárůst nákladů na jejich 

léčbu, což se negativně projevuje v ekonomické situaci státu (Pavlík, 2006).

Podle výzkumů Bunce (2008) se celý svět dlouhodobě potýká s nárůstem počtu jedinců 

trpících nadváhou či obezitou, přičemž za nejvíce alarmující považujeme nárůst počtu 

obézních dětí a adolescentů. Za nejvíce rizikové považuje Mužík a kol. (2010) věkové 

období od 13 do 17 let, kdy dochází k poklesu pohybové aktivity. To je doprovázeno 

poklesem energetického výdeje a zároveň nárůstem tukové hmoty v těle jedince, což 
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ukázalo jednoznačnou spojitost mezi nadváhou a neadekvátním životním stylem 

spojeným s nízkou úrovní pohybového režimu, doprovázených poklesem energetického 

výdeje což má za příčinu nárůst tělesného tuku, z čehož vyplývá, že obezitě a nadváze u 

dětí je možné předejít několika prostředky souvisejícími s úpravou životního stylu, 

zahrnujícími zdravé stravování a zvýšení objemu pohybových aktivit. Navíc podle 

studie Pařízkové a Lisé (2007) bylo prokázáno, že nadváha či obezita mládeže ve věku 

15. až 19. let s velkou pravděpodobností vyústí v obezitu v dospělosti, a to i se všemi 

doprovodnými zdravotními problémy, jsou-li navíc obézní i rodiče, tak se míra 

pravděpodobnosti ještě zvyšuje. Proto je třeba takto ohrožené jedince kontrolovat.

Podíl jedinců s nadváhou a obezitou se podle studie (IOTF, 2010) za posledních 20 let 

výrazně zvýšil, například v Evropské unii trpí 30 % dospívajících jedinců nadváhou či 

obezitou, což činí v přepočtu asi 14 milionům dospívajících jedinců, jež mají už v tak 

nízkém věku problémy se zvýšeným množstvím podkožního tuku v těle. V České 

republice došlo oproti roku 2001 k 6 % nárůstu jedinců trpící obezitou. Tento nárůst 

autor vysvětluje hlavně nízkou úrovní pohybového režimu, ale také špatnými 

stravovacími návyky.

1.7 Testování pohybové	výkonnosti

Testováním můžeme podle Čelikovského (2009) získat aktuální obraz o stavu a úrovni 

pohybových schopností jedince a z nich vyplývající úroveň pohybové výkonnosti 

a tělesné zdatnosti.

Test je podle Zaciorského (1990) systematický proces zaměřený na zjištění určitého 

stavu lidského chování. 

Podle Hendla (2004) jsou testy velmi spolehlivým nástrojem vyjadřujícím pokrok nebo 

útlum při opakovaném hodnocení, přičemž jejich platnost závisí na jejich obsahu 

a testovém prostředí. 

Hodnocení pohybové výkonnosti je podle Neumanna, Pfutznera a Hottenroota (2005) 

podstatné z několika důvodů:

1) poskytuje informace o aktuálním stavu výkonnosti, 

2) pomáhá nám odhalit silné a slabé stránky jedince z hlediska pohybové 

výkonnosti a tělesné zdatnosti jedince, 

3) umožňuje nám srovnání výkonnosti jedinců v rámci určité skupiny, 
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4) poskytuje nám údaje o úrovni výkonnosti pomocí testových norem, 

5) při pravidelném testování můžeme odhalit růst nebo úpadek výkonnosti jedince, 

6) systematické testování je velmi účinným motivačním prvkem k pohybové 

aktivitě, 

7) zjištěné výsledky mohou odhalit nadané nebo talentované jedince. 

V Československu byly v průběhu 70. let minulého století vytvořeny a aplikovány řady 

výzkumů zjišťujících úroveň pohybové výkonnosti a tělesné zdatnosti mládeže na 

základních, středních a vysokých školách, o několik let později byla do výzkumu 

zařazena i dospělá populace (Měkota a kol., 2002). 

Na základě zjištěných výsledků byly podle studie Kováře (2001) sestaveny základní 

testovací normy, které byly dále rozvíjeny a upravovány hlavně pomocí celé řady 

vysokoškolských prací zaměřených na tuto problematiku. 

1.7.1	Důvody	využití	právě	této	testové	baterie

Pro hodnocení pohybové výkonnosti u testované skupiny studentek byla využita testová 

baterie Unifittest 6-60 (viz přílohy). Hlavní důvodem výběru právě této testové baterie 

byla její jednoduchost, efektivnost a vysoká výpovědní hodnota o výkonnosti jedince, 

dalším důvodem byla malá personální a finanční náročnost (Měkota a kol., 2002).

1.7.2 Historie	vzniku	testové	baterie	Unifittest	6-60

Unifittest 6-60 patří podle Sigmund a Sigmundové (2012) mezi testové baterie 

zabývající se diagnostikou úrovně pohybové výkonnosti a tělesné zdatnosti.

,,Základní osnovy projektu Unifittest 6-60 byly schváleny v roce 1988 v Malém 

Radotíně, a to po více než 20 letech shromažďování výsledků ze zahraničních i 

tuzemských výzkumů. Jako základní zdroj posloužily výzkumy Moravce a Kasy (1990), 

které byly zaměřeny na školní mládež, navíc byly využity výzkumy Koláře, Měkoty 

a Šorma (1989), které zkoumaly vysokoškolskou mládež.‘‘ (Měkota a kol., 2002)

První tištěná verze, která z těchto výzkumů vycházela, byla vydána roku 1993 

v časopise „Tělesná výchova mládeže“ a měla sloužit jako náhrada odznaku BPPOV 

(viz seznam zkratek). Tato verze obsahovala základní popisy testů, výkonnostní normy 

a tabulky pro hodnocení výsledků, specifikována byla na věkovou skupinu mládeže od 

6 do 20 let. V roce 1995 byla vydána rozšířená varianta pro věkovou kategorii od 6 do 
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60 let, ovšem manuál k jednotlivému testování byl vydán až o rok později (Měkota

a kol., 2002).

1.7.3	Charakteristika	testové	baterie	Unifittest	6-60

Testová baterie Unifittest 6-60 byla sestavena pro účely terénního testování úrovně 

pohybové výkonnosti, z čehož také vycházel celkový výběr a zaměření motorických 

testů. Testová baterie Unifittest 6-60 se skládá ze somatického měření tělesné výšky, 

hmotnosti a podkožního tuku a ze čtyř povinných testů T1-T4 (viz tabulka 1). U testu 

T3, který je zaměřený na vytrvalostní schopnosti, vybíráme pouze z jedné varianty 

s ohledem na zdravotní stav a zdatnost jedince. U testu T4 volíme testovou variantu 

podle věku a pohlaví jedince. Testy nám slouží ke zjištění úrovně základních 

pohybových schopností, jako je například úroveň explozivně silových schopností, 

dynamické nebo dlouhodobé silové vytrvalosti. Následně z naměřených výsledků 

pomocí testových norem specifických pro určitou věkovou skupinu sestavujeme 

výkonnostní profil jedince (Měkota a kol., 2002). 

													1.7.4	Specifika testové	baterie	Unifittest	6-60

 Zjišťuje úroveň pohybové výkonnosti pomocí přirozených lokomočních projevů 

jedince s minimální dřívější zkušeností skrze elementární pohybové schopnosti, 

 společný testový základ lze použít pro rozdílné věkové skupiny, 

 je zaměřena na rozsáhlou škálu jedinců ve věku od 6 do 60 let, 

 respektuje požadavky unifikace, 

 poskytuje nám možnost výběru testu na základě kondiční připravenosti a věku 

testovaného jedince (například: úrovně dlouhodobé vytrvalosti můžeme testovat 

pomocí různých testů, např. chůze na 2 km, 12 minutový běh, vytrvalostní 

člunkový běh), 

 zahrnuje specifický typ norem pro hodnocení individuální úrovně pohybové 

výkonnosti, 

 podává nám možnost testování v průběhu celého roku díky standardizovaným 

podmínkám, 

 vyžaduje malé časové, personální a materiální nároky, vše je ovšem závislé na 

velikosti testované skupiny (Měkota a kol., 2002).
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1.7.5 Unifittest	6-60	- povinné	testy

Povinné testy využité v našem testování:

T1 - Skok daleký z místa snožmo,

T2 - Leh - sed opakovaně, 

T3 - Dvanáctiminutový běh, 

T4 - Výdrž ve shybu. 

Tabulka 2 Přehled povinných motorických testů

Pozn. tučně vyznačené testy byly použity v našem testování.

1.7.5.1	Hodnocení	testových	disciplín	Unifittest	6-60

Ke každé testové disciplíně přísluší určitá testová norma odpovídající věku a pohlaví 

jedince. Výkony z jednotlivých testů jsou u mládeže do 20 let hodnocené desetibodovou

stupnicí od 1 do 10 bodů, přičemž aritmetický průměr odpovídá 5,5 bodu a dostup 

1 bodu se rovná 0,5 sekundy. Hlavním důvodem, proč jsme v našem výzkumu 

upřednostnili bodové stupnice nad výsledky v metrických hodnotách, bylo, že výsledky 

Označení 
testu

Název testu Pohybový úkol Oblast schopností
Hodnocení 
výsledků

T1
SKOK DALEKÝ 

Z MÍSTA SNOŽMO

Dosáhnout skokem 
z místa odrazem snožmo 
co nejdelší vzdálenosti

Explozivně – silová 
schopnost

Vzdálenost 
v centimetrech

T2
LEH – SED 

OPAKOVANĚ

Provést maximální počet 
opakovaných změn 

polohy z lehu do sedu 
a zpět po dobu 60 sekund

Vytrvalostní silová 
schopnost

Počet 
opakování 

(1 cvik)

T3
(a)

DVANÁCTIMINUTO
VÝ MINUTOVÝ BĚH

Uběhnout za dobu 12 
minut co nejdelší 

vzdálenost

Dlouhodobá 
běžecká 

vytrvalostní 
schopnost

Vzdálenost 
v metrech

T3
(b)

VYRTVALOSTNÍ 
ČLUNKOVÝ BĚH

Uběhnout zadanou 
rychlostí co nejdelší 

vzdálenost

Dlouhodobá 
vytrvalostní 
schopnost

Čas v 
minutách

T3
(c)

CHŮZE NA 
VZDÁLENOST 2km

Překonat chůzí 
vzdálenost 2 km 
v nejkratším čase

Dlouhodobá 
vytrvalostní 
schopnost

Čas 
v minutách 

T4

SHYBY (chlapci)
Provést maximální počet 

shybů
Vytrvalostně silová 

schopnost
Počet shybů

VÝDRŽ VE SHYBU 
(dívky)

Vydržet ve shybu po 
dobu co nejdelší

Vytrvalostně silová 
schopnost

Čas v 
sekundách
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převedené do bodové stupnice umí přesněji a objektivněji popsat výkony jednotlivých 

studentek než výkony v metrických jednotkách, což je patrné například v disciplíně      

T2 - sed lehy za minutu kde se může jevit jeden navíc provedený sed/leh jako 

zanedbatelný, zatímco v rámci bodového hodnocení může znamenat výraznou změnu 

v hodnocení. 

V testové baterii Unifittest 6-60 výsledky z jednotlivých testů sčítáme, čímž nám 

vznikne souhrnný výsledek neboli skóre baterie, které umožňuje kompenzovat nezdar 

v jednom testu dobrým výsledkem v jiném testu. Pro zjištění harmonického či 

disharmonického vývoje vypočítáme ještě diferenční skóre výsledků, které získáme 

rozdílem mezi nejvyšším a nejnižším bodovým výsledkem jedince (Měkota a kol. 

2002).
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2 Shrnutí

Lidské tělo je geneticky předurčeno k pohybu a alespoň průměrná úroveň pohybového

režimu je podle Čechovské a Tůmy (2009) nutnou podmínkou pro správný tělesný 

vývoj jedince. Pohyb je už od prvopočátku nedílnou součástí lidského bytí a patří podle 

Jansy a kol. (2005) mezi primární projevy života jedince, jehož kvantita a kvalita přímo 

úměrně ovlivňují jeho zdravotní stav a slouží především jako prevence výskytu 

nejrůznějších onemocnění.  

I přes nesčetné množství výhod, které přináší pravidelná pohybová aktivita, se díky 

sedavému způsobu života současné společnosti neustále snižuje podíl aktivních jedinců, 

což se negativně podepisuje zdravotním stavu populace. Problémy spojené 

s nedostatkem pohybu se projevují u všech věkových skupin, ovšem za 

nejproblematičtější považujeme podle Bunce (2008) období adolescence, které je 

specifické velkým množstvím volného času k provozování pohybových aktivit, které 

jsou ovšem u současné generace provozovány v minimálním množství, přičemž tento 

jev je ještě více patrný u dívek, u kterých hlavně z důvodu hormonálních změn dochází 

k poklesu pohybových aktivit, hlavně těch spontánních (Havlíčková, 2003). Proto je 

v tomto období nutné pohybový režim monitorovat a měřit pohybovou a v případě 

nedostatků se pokusit negativní trend změnit. Pohybovou aktivitu jedinců můžeme měřit 

pomocí celé řady metod, pro účely naší práce jsme si vybrali velmi dostupnou metodu

hodnotící pohybový režim jedinců pomocí krokoměrů. Tato metoda je finančně 

dostupná a poměrně spolehlivé. Úroveň pohybové výkonnosti studentek jsme se 

rozhodli otestovat pomocí testové baterie Unifittest 6-60, která velmi spolehlivě 

popisuje úroveň pohybové výkonnosti jedince (Měkota a kol., 2002). U jednotlivých 
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studentek budeme také hodnotit tělesné složení, pomocí metody BMI a kaliperace, 

která je založena na měření množství podkožního tuku v těle

Naše práce chce především zjistit, zda je úroveň pohybového režimu a výkonnosti 

testované skupiny adolescentních studentek na optimální úrovni a jestli tomu také 

odpovídá jejich tělesné složení.
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3 Cíle	a	úkoly	práce,	hypotézy

											3.1 Cíle	práce

Cílem naší diplomové práce bude posoudit tělesné složení studentek ve věku od 17 do 

18 let na Gymnáziu Jana Palacha v Mělníku společně s jejich pohybovým režimem

a pohybovou výkonností

										3.2. Hypotézy

Pro tuto práci byly vytvořeny následující hypotézy:

 H1: Více jak polovina studentek bude dosahovat v testech pohybové výkonnosti 

(viz Unifittest 6-60) úrovně podprůměrné a horší.

 H2: Více jak polovina studentek vykáže v rámci měření množství podkožní řasy 

výsledky v rozmezí 30,1 – 45,5 mm(normální úrovně podkožního tuku v těle).

 H3: Studentky nejsou schopny splnit doporučovaný objem pohybové aktivity 

10 000 kroků/den.

 H4: Průměrnýpohybový režim studentek bude vyšší během víkendových dní než 

během dní školních.

									3.3 Úkoly	práce

         Pro účely naší práce jsme vytvořili postupné kroky výzkumného šetření:

 Zpracování teoretických podkladů diplomové práce na základě prostudování 

literatury související s daným tématem,

 selekce výzkumné skupiny studentek,

 příprava testových protokolů, 

 kontrola zdravotního stavu testované skupiny studentek, 

 informační schůzka se skupinou testovaných studentek a vedením školy,

 nainstalování krokoměrů,

 analýza tělesného složení pomocí BMI a kaliperace,

 týdenní měření pohybového režimu studentek, realizované na základě 

nachozených kroků zaznamenaných krokoměry, zahrnující průběžné kontrolní 

schůzky se skupinou testovaných studentek (konané na konci každého týdenního 

cyklu),
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 průběžné kontrolní schůzky se skupinou testovaných studentek (konané na konci 

každého týdenního cyklu měření), 

 hodnocení úrovně pohybové výkonnosti pomocí testové baterie Unifittest 6-60,

 analýza a zpracování dat,

 sestavení výkonnostních profilů jednotlivce a skupin,

 testování hypotéz,

 zhodnocení výsledků práce.
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4 Metodologická	část

										4.1 Charakteristika	testovaného	souboru

Gymnázium Jana Palacha v Mělníku patří mezi víceletá gymnázia bez rozšířené výuky 

tělesné výchovy. Pro účely tělesné výchovy mají vyučující a studenti k dispozici pouze 

tělocvičnu o rozměrech 15 x 10 m. Testované studentky mají tělesnou výchovu 

zahrnutu v osnovách v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně.

Do našeho výzkumu jsme záměrným výběrem vybrali 32 adolescentních studentek 

mělnického gymnázia ve věku 17-18 let. 

Tabulka 3 Charakteristika testovaného souboru studentek (x̄ ± s)

Počty 
studentek

Věk studentek

(roky)

Tělesná 
hmotnost 

(kg)

Tělesná 
výška    
(cm)

BMI

(kg/m2)

Dívky (n =32) 17,1 ± 0,4 63,3 ± 8,8 170,2 ± 6,0 21,8 ± 2,7

Hlavní důvodem výběru mělnického gymnázia pro účely našeho testování byla velká 

ochota a vstřícnost školy k výzkumu, ale také to, že já sama jsem na mělnickém 

gymnáziu studovala a také jsem zde absolvovala i povinnou praxi v rámci studia 

na FTVS UK. 

											4.2	Metodika	práce

Diplomová práce patří mezi kvantitativní empirické a zjišťuje vztahy mezi zjištěnými 

parametry. Pro účely našeho výzkumu jsme použili metodu antropometrie. Měřili jsme 

základní tělesné parametry, jako byl věk, tělesná výška, hmotnost a BMI (Měkota et al., 

1988). Pro stanovení množství tělesného tuku jsme využili metody kaliperace založené 

na měření podkožní řasy. Pro zjištění úrovně pohybové výkonnosti jsme využili 

testovou baterii Unifittest 6–60. Hlavním důvodem výběru právě této testové baterie 

byla její časová nenáročnost a objektivní výpovědní hodnota o elementární výkonnosti 

jedince. Pro posouzení pohybového režimu byly využity krokoměry značky Omron, 

kterými jsme po dobu tří týdnů měřili množství nachozených kroků za den. Krokoměry 

Omron byly pro účely testování vybrány záměrně, hlavně díky jejich cenové 

dostupnosti, objektivnosti, validitě a jednoduchosti obsluhy. 



39

										4.3 Statistické	zpracování	dat

Naměřené hodnoty jsme zpracovávali pomocí statistických metod, kterými byly 

například: procentuální vyjádření, aritmetický průměr, četnost souboru, směrodatná 

odchylka, medián, hodnoty minima a maxima, variační rozpětí a hodnoty 

pravděpodobnosti. V rámci našeho výzkumu jsme využívali různých metod hodnocení, 

které jsme vypočítávali pomocí predikční rovnice. Rozdílnost naměřených parametrů 

jsme hodnotili pomocí Wilcoxnova párového t-testu s 95% pravděpodobností. 

Naměřená a vypočítaná data jsme zaznamenávali do přehledných tabulek a pro větší 

přehlednost jsme je i doplnili grafy, které jsme zpracovali v programu Microsoft Office 

Excel XP Profesional a Microsoft Word (Hendl, 2004). 

4.4Metody	pro	hodnocení	tělesného	složení

4.4.1	Antropometrie

Tuto metodu využíváme pro měření jednotlivých částí lidského těla na základě 

standardizovaných postupů, jež zahrnují měření tělesné výšky a hmotnosti (Riegerová, 

2006).

																	4.4.1.1 Tělesná	výška

Provedení a hodnocení: měřená osoba stojí zpříma, paty u sebe, špičky nohou jsou 

mírně od sebe, zpevněný trup, hlava je v rovnovážné poloze, tj. horní okraj zvukovodu 

a dolní okraj očnice jsou v rovině (nezakláníme hlavu). Měřicí jehlou antropometru se 

pomocí jezdce lehce dotkneme temene hlavy a stále kontrolujeme svislou polohu 

antropometru. Odečítáme na stupnici s přesností na celé centimetry (Měkota a kol., 

2002).

																	4.4.1.2	Tělesná	hmotnost

Provedení a hodnocení: tělesnou hmotnost budeme měřit kalibrovanou váhou v klidném 

stoji, pokud možno nejlépe ve spodním prádle, nejlépe na lačno. Vážení provádíme 

s přesností měření 0,5 kg (Měkota a kol., 2002).

4.5	Metody	hodnocení	tělesného	složení

														4.5.1	Hodnocení	tělesného	složení	pomocí	metody	BMI

Body mass index vyjádříme predikční rovnicí vyjádřenou podílem celkové hmotnosti 

jedince v kilogramech k výšce uvedené v metrech na druhou. Naměřený výsledek 

vyhodnotíme podle tabulky (Měkota a kol., 2002).
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Obrazek 1 Hodnocení zjištěných výsledků BMI české standardy (Pařízková a Lisá, 

2007)

Vzorec pro výpočet BMI: 

BMI = hmotnost (kg) / výška (m)2

Studie od Pavlíka (2006) uvádí, žena měřená hodnota BMI více jak 25 kg/m2  

představuje pro jedince určitá zdravotní rizika, ovšem při hodnotě BMI vyšší jak 27 kg 

/m2 dochází k ohrožení zdraví jedince. Bylo zjištěno, že jako zdraví ohrožující stav 

považuje Pařízková a Lisé (2007) i pouhou nadváhu. 

														4.5.2	Hodnocení	tělesného	složení	pomocí	metody	kaliperace

Zařízení: kaliper.

Provedení: palcem a ukazovákem pevně uchopíme kožní řasu v místě, kde má být její 

tloušťka měřena. Tahem se řasa oddělí od svalové vrstvy, která leží pod ní. Dotykové 

položky kaliperu umístíme k vrcholu ohybu kůže. Uvolníme prsty, kterými držíme 

měřidlo, tak začne působit tlak na kožní řasu. Vzdálenost měřících ploch kaliperu od 

prstů je prakticky asi jeden cm. Odečítáme na stupnici měřidla dvě sekundy od 

okamžiku, kdy tlak začne působit. Měříme na třech standardních místech. Měření každé 

kožní řasy provádíme třikrát, nejvyšší a nejnižší hodnotu škrtáme a pro součet 

použijeme střední hodnotu (Měkota a kol., 2012). Naměřené hodnoty metodou 

kaliperace zapisujeme v mm, a to s přesností 0,5 mm. Provedeme součet tří kožních řas 

a zařadíme jedince do kategorie odpovídajícího věku a pohlaví vzhledem k české 

populaci a stanovíme hodnocení podle tabulek (Pařízková a Lisá, 2007).
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Obrázek 2, 3 a 4 Měření podkožního tuku na třech standardních místech

(Pařízková a Lisá, 2007)

Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4

Obr. 1 vlevo: kožní řasa nad tricepsem – kožní řasu vytáhneme vzadu na volně visící 

pravé paži, podélně v poloviční vzdálenosti od ramene k lokti. Tato řasa je také brána 

podle Pařízkové a Lisé (2007) jako nejlepší ukazatel úrovně podkožního tuku.

Obr. 2 uprostřed: kožní řasa subscapulární – kožní řasu vytáhneme na zádech těsně pod 

dolním úhlem pravé lopatky (Pařízkové a Lisé 2007)

Obr. 3 vpravo: kožní řasa nad spinou – kožní řasu vytáhneme 1 cm nad předním 

řemenem kyčelním a 2 cm směrem k pupku. (Pařízkové a Lisé 2007)

										4.6	Organizace výzkumu

Před samotným testováním jsem nejdříve absolvovala informační schůzku, během níž 

jsem seznámila vedení školy s účelem a průběhem našeho výzkumu.

Poté jsme si náhodně vybrali dvě třídy, na které jsme se rozhodli náš výzkum aplikovat.  

Do našeho výzkumu jsme se rozhodli vybrat pouze dívky, které mají podle Bunce 

(2010) v období adolescence nízký objem pohybových aktivit. Navíc byla většina 

chlapců ze tříd právě na fotbalovém soustředění a nemohla by se tedy výzkumu 

účastnit. Samotnému testování předcházela ve škole informační schůzka s vybranými 

studentkami a jejich třídními učiteli. Nejdříve jsme si pomocí vstupního dotazníku

zkontrolovali zdravotní stav testovaných studentek, následně jsme všechny individuálně 

poučili o pravidlech, které je nutné v průběhu samotného testování dodržovat, aby byla 

zajištěna objektivita naměřených výsledků. Na počátku našeho výzkumu jsme každé 

studentce přidělili pořadové číslo, aby byla zajištěna jejich anonymita při výzkumu.
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Nejprve jsme u každé studentky změřili její tělesnou hmotnost a výšku a dále jsme 

pomocí metody BMI a kaliperace určovali jejich tělesné složení. Poté jsme všem 

testovaným rozdali monitorovací krokoměry a záznamové archy, do nichž budou 

zaznamenávat svůj denní počet kroků. Dále jsme všem studentkám ukázali správné 

nastavení, obsluhu a používání krokoměrů. Krokoměry si studentky musely nasadit 

a spustit ihned po probuzení a odkládat je až před spaním. Pohybový režim studentek 

jsme u studentek měřili pomocí krokoměrů Omron po dobu tří týdnů, a to od 2. 4. 2014 

do 23. 4. 2014, přičemž po každém týdnu měření následovala informační schůzka, na 

níž jsme vyhodnocovali a seznamovali studentky s jednotlivými výsledky, aby každá 

z nich měla přehled o svém pohybovém režimu. Nakonec jsme u studentek testovali 

jejich pohybovou výkonnost pomocí testové baterie Unifittest 6–60.Testování proběhlo 

26. 4. 2014 v tělocvičně Gymnázia Jana Palacha v Mělníku a účastnilo se ho 32 

studentek. Testování pohybové výkonnosti byly vyhrazeny 2 vyučovací hodiny 

v celkové délce 90 minut. Před samotným testováním se skupina studentek rozcvičila 

a rozběhala, abychom předešli možným zraněním. Testování bylo zajištěno 3 

nezávislými osobami a probíhalo ve standardních podmínkách, viz. Unifittest 6-60, aby 

byla zajištěna objektivita výzkumu. 

4.7 Normy	hodnocení	povinných	testů

Testová baterie Unifittest 6-60 zpracovává a vyhodnocuje somatické údaje a pohybovou 

výkonnost testovaných osob. U každého jednotlivce nejdříve vyhodnotíme somatické 

vlastnosti a pomocí takto zjištěných výsledků z testování určíme výkonnostní profil 

jedince (Měkota a kol., 2002).

Z naměřených výsledků se pomocí testových norem vytváří testový profil jedince. Pro 

děti a mládež byla vytvořena desetibodová norma vycházející ze stejného statistického 

základu jako norma pro dospělé. Rozpětí stupnice je 1-10 bodů, aritmetický průměr 

odpovídá hodnotě 5,5 bodu, přičemž odstup 1 bodu odpovídá 0,5 s. Žádný výsledek 

nemůže být oceněn hodnotou 0 bodů (Měkota a kol., 2002).

V rámci celkového hodnocení výsledky z jednotlivých testů sčítáme, čímž nám vznikne 

souhrnný výsledek neboli skóre testové baterie (viz tabulka 6), které nám slouží jako 

podklad pro zjištění harmonického či disharmonického vývoje vypočítané na základě 

diferenčního skóre výsledků, které získáme rozdílem mezi nejvyšším a nejnižším 

bodovým výsledkem jedince.
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Tabulka 4 Desetibodové normy pro hodnocení výsledků mládeže Unifittest 6-60 

(Měkota a kol., 2002)

Věková kategorie – Dívky 17 let

Hodnocení Body

T1

Skok daleký

(cm)

T2

Leh – sed

(počet)

T3

12 minutový 
běh

(m)

T4

Shyb-výdrž

(s)

výrazně 
podprůměrný

1 144 cm do 21 do 1470 0

2 145-154 cm 22 -25 1471 - 1625 0

podprůměrný
3 155-164 cm 26-29 1626 - 1780 1-2

4 165-174 cm 30-33 1781 - 1935 3-5

průměrný
5 175-184 cm 34-37 1936 - 2090 6-8

6 185-194 cm 38-41 2091 - 2245 9-14

nadprůměrný
7 195-204 cm 42-45 2246 - 2400 15-22

8 205-214 cm 46-48 2401 - 2555 23-33

výrazně 
nadprůměrný

9 215-224 cm 49-52 2556 - 2710 34-48

10 225 cm a více 53 a více 2711 a více 49 a více

Tabulka 5 Desetibodové normy pro hodnocení výsledků mládeže Unifittest 6-60 

(Měkota a kol., 2002)

Věková kategorie – Dívky 18 let

Hodnocení Body

T1

Skok daleký

(cm)

T2

Leh – sed

(počet)

T3

12 minutový 
běh

(m)

T4

Shyb-výdrž

(s)

výrazně 
podprůměrný

1 144 do 22 do 1500 0

2 145 - 154 23 -26 1501 - 1647 0

podprůměrný
3 155 - 164 27-29 1648 - 1795 1-2

4 165 - 174 30-33 1796 - 1942 3-5

průměrný
5 175 - 184 34-37 1943 - 2090 6-8

6 185 - 194 38-41 2091 - 2247 9-14

nadprůměrný
7 195 - 204 42-45 2238 - 2385 15-22

8 205 - 214 46-48 2386 - 2532 23-33

výrazně 
nadprůměrný

9 215 - 224 49-52 2533 - 2680 34-48

10 225 cm a více 53 a více 2681 a více 49 a více
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Tabulka 6 Skóre testové baterie Unifittest 6-60 pro desetibodové hodnocení

(Měkota a kol., 2002)

Skóre baterie pro desetibodové hodnocení

(bodů)
Slovní hodnocení

4-14 výrazně podprůměrný

15-19 podprůměrný

20-24 průměrný

25-29 nadprůměrný

30-40 výrazně nadprůměrný

Tabulka 7 Diferenciační skóre testové baterie Unifittest 6-60 (Měkota a kol., 2002)

Diferenciační skóre pro desetibodové 

hodnocení (bodů)
Hodnocení vyrovnanosti výsledků

0-1 velmi vyrovnaný

2 vyrovnaný

3 poněkud nevyrovnaný

4 nevyrovnaný

5-9 velmi nevyrovnaný



45

5 Výsledky	práce

										5.1	Výsledky	somatických	měření	testované	skupiny	studentek

Následující tabulka zobrazuje výsledky somatických měření (tělesné výšky a hmotnosti) 

a tělesného složení (výsledky BMI a kaliperace) u testované skupiny studentek.

Tabulka 8 Výsledky somatických měření testované skupiny studentek v rámci 

testové baterie Unifittest 6-60

Studentky
Věk

(roky)

Výška

(cm)

Váha

(kg)

BMI

(kg/m2 )

BMI

(hodnocení)

Řasa

(mm)

Hodnocení

1 17 172 72,3 24,5 norma 52 nadprůměr

2 17 165 62 22,7 norma 46 nadprůměr

3 17 174 64,5 21,4 norma 47 nadprůměr

4 17 165 67,4 24,7 norma 54 nadprůměr

5 17 172 59,2 20 norma 32 průměr

6 18 161 54,5 21 norma 35 průměr

7 17 160 55,2 21,6 norma 38 průměr

8 17 163 50 18,9 norma 20 velmi nízké

9 18 167 61,3 22 norma 46 nadprůměr

10 18 174 63,5 21 norma 36 průměr

11 17 166 73,5 26,7 nadváha 63 nadprůměr

12 17 175 77 25,2 nadváha 64 velmi vysoké

13 17 166 73,6 26,8 nadváha 59 nadprůměr

14 17 182 60,3 18,2 podváha 26 podprůměr

15 17 165 53,6 19,7 norma 26 podprůměr

16 17 171 74,2 25,4 nadváha 64 velmi vysoké

17 17 175 65,5 22,4 norma 47 nadprůměr

18 17 180 71 21,9 norma 39 průměr

19 17 168 54,2 19,1 norma 25 podprůměr

20 17 177 63,8 20,3 norma 34 průměr

21 17 181 79 24,2 norma 46 nadprůměr

22 17 170 55,5 19,2 norma 26 podprůměr

23 18 163 63,3 23,9 norma 39 průměr

24 17 180 71,5 22,1 norma 41 průměr

25 17 165 50,6 19,2 norma 23 podprůměr

26 17 171 55,3 19,1 norma 29 podprůměr

27 17 178 82,9 26,2 nadváha 58 nadprůměr

28 17 167 55,5 19,9 norma 27 podprůměr

29 17 170 52,4 18,1 podváha 18 velmi nízké

30 17 163 69,6 26,3 nadváha 59 nadprůměr

31 17 170 56,9 19,7 norma 25 podprůměr

32 18 173 57,2 19,1 norma 25 podprůměr

x 170,2 63,3 21,8 NORMA 37,2 PRŮMĚR

s 6,01 8,82 2,7 12,5

s2 36,2 77,8 7,2 153,1

min. 160 50 18,1 18

max 182 82,9 26,8 59

x̃ 170 62,5 21,5 36,5



46

5.1.1Graf	1	Tělesná výška	testovaných	studentek

                             naměřené výsledky studentek      x̄ testované skupiny   s        x̄ v ČR

Tabulka 9 Zjištěné hodnoty zjištěné v rámci měření tělesné výšky testovaných 

studentek

ZJIŠŤOVANÁ DATA VÝSLEDKY SOUBORU

Minimální hodnota 160 cm

Maximální hodnota 182 cm

Variační rozpětí 22 cm

Rozptyl 37,3 cm

Medián 165 cm

Graf 1 a tabulka 9 zobrazují výsledky měření tělesné výšky testované skupiny 

studentek. Z měření vyplynulo, že průměrná výška testovaných studentek byla 170,2 

cm, což je o 2,7 cm více, než je průměrná výška dívek stejného věku v České republice 

(SZÚ ČR, 2011). Z grafu 1 můžeme dále zjistit, že nad průměrnou výšku souboru se 

dostalo 15 testovaných studentek (tedy skoro polovina skupiny - 46,8 %). Z výše 

zmiňované tabulky 9 můžeme dále vyčíst minimální naměřenou hodnotu souboru, tedy 

vzrůstově nejmenší studentku ve skupině, která měřila 160 cm, a maximální hodnotu 

souboru, tedy vzrůstově nejvyšší studentku, která měřila 182 cm. Z rozdílu těchto 

hodnot vyplynulo variační rozpětí skupiny, které bylo 22 cm, a zároveň rozptyl, který 
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byl 37,3 cm, poukázal na velkou heterogenitu testovaných studentek. Nakonec jsme 

změřili medián, tedy nejčastěji se vyskytující hodnotu v měření, která činila 165 cm.

																				5.1.2	Graf	2	Tělesná	hmotnost	testovaných	studentek

                     naměřené výsledky studentek       x̄ testované skupiny      s         x̄ v ČR

Tabulka 10 Zjištěné hodnoty zjištěné v rámci měření tělesné hmotnosti 

testovaných studentek

ZJIŠTOVANÁ DATA VÝSLEDKY HODNOCENÍ

Minimální hodnota 50 kg

Maximální hodnota 82,9 kg

Variační rozpětí 32,9 kg

Rozptyl 80,32 kg

Medián 55,5 kg

Graf 2 a tabulka 10 znázorňují výsledky měření tělesné hmotnosti testované skupiny 

studentek. Z naměřených výsledků vyplynulo, že průměrná hmotnost testované skupiny 

studentek byla 63,3 kg, což je o 4,8 kilogramu více, než je průměrná váha dívek ve 

stejném věku v České republice (SZÚ ČR, 2011). Z grafu 2 můžeme dále zjistit, že 

vyšší hmotnost, než je průměr testované skupiny, mělo celkem 15 testovaných 

studentek (tedy skoro polovina skupiny - tj. 46,8 %). Z výše přiložené tabulky 10

můžeme dále vyčíst minimální naměřenou hodnotu souboru, tedy hmotnostně nejlehčí 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

b
o

d
o

vá
 s

tu
p

n
ic

e
 U

n
if

it
te

st
u

 6
-6

0

testovaní jedinci

Tělesná hmotnost testovaných studentek (kg)



48

22,4 %

76, 8 %

0,8% 

nadváha

norma

podváha

studentku, která vážila 50 kg, a maximální hodnotu souboru, tedy studentku s nejvyšší 

hmotností, která vážila 82,9 kg. Z rozdílů těchto hodnot vyplynulo i variační rozpětí 

testované skupiny, které činilo 32,9 kg, což společně s rozptylem, který byl 80,32 kg, 

ukázalo na velkou heterogenitu testované skupiny. Nakonec jsme změřili medián, tedy 

nejčastěji se vyskytující hodnotu v měření, která činila 55,5 kg. 

Tabulka 11 Vypočítaná data pro naměřené hodnoty BMI

ZJIŠŤOVANÁ DATA VÝSLEDKY HODNOCENÍ

Aritmetický průměr 21,8 kg/m2

Minimální hodnota 18,1 kg/m2

Maximální hodnota 26,8 kg/m2

Variační rozpětí 8,7 kg/m2

Směrodatná odchylka 2,7 kg/m2

Rozptyl 7,2 kg/m2

Medián 19,1 kg/m2

Z grafu 3 a tabulky 11 vyplynulo, že nejpočetnější skupinu tvořilo 24 studentek, tj. 76,8 

% skupiny, které jsme podle zjištěných výsledků zařadili do kategorie normy, tj. 

normální úrovně podkožního tuku v rámci hodnocení BMI. Druhou nejpočetnější 

skupinu tvořilo 7 studentek, tj. 22,4 % skupiny, které spadají do kategorie s nadváhou. 

5.1.3	Graf	3Naměřené	hodnoty	BMI	u	testované	skupiny	studentek
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Nejmenší skupinu tvořila pouze jedna studentka, která podle naměřených výsledků 

spadá do kategorie s podváhou.

Z podrobnějšího rozboru dat, viz tabulka 11, můžeme vyčíst naměřenou průměrnou 

hodnotu BMI u testované skupiny studentek, která činila 21,8 kg/m2, což dle klasifikace 

Unifittest 6-60 řadí výsledek do normální úrovně BMI. Dále můžeme z výše zmiňované 

tabulky vyčíst minimální naměřenou hodnotu skupiny, tedy studentku s nejnižší úrovní 

BMI, která činila 18,1 kg/m2. Další měřenou veličinou byla maximální hodnota 

skupiny, tedy studentka s nejvyšší úrovní BMI, která činila 26,8 kg/m2. Z rozdílu těchto 

dvou hodnot vyplynulo variační rozpětí skupiny, které činilo 8,7 kg/m2. Rozptyl hodnot 

nabyl nižších hodnot 7,2 kg/m2 a společně se směrodatnou odchylkou, která byla 

2,7 kg/m2, poukázali na poměrně vyrovnané výsledky testované skupiny studentek 

v rámci měření.

															5.1.4	 Graf	 4	 Množství podkožního	 tuku	 zjištěné metodou	 kaliperace	 u	 testované	

skupiny	studentek
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Tabulka 12 Zjištěná data na základě měření množství podkožní řasy u testovaných 

studentek na základě kaliperace

ZJIŠŤOVANÁ DATA VÝSLEDKY HODNOCENÍ

Aritmetický průměr 37,5 mm

Minimální hodnota 18 mm

Maximální hodnota 59 mm

Variační rozpětí 41 mm

Směrodatná odchylka 12,5 mm

Rozptyl 153,1 mm

Medián 39 mm

Z grafu 4 a tabulky 12 vyplynulo, že nejpočetnější skupinu tvořilo 11 studentek 

(tj. 34 % skupiny) s nadprůměrným množstvím podkožní řasy, což v součtu se skupinou 

s velmi vysokým množstvím podkožního tuku, kterou tvořily 4 studentky, ukazuje, že 

skoro polovina skupiny se v již tak nízkém věku potýká s problémy spojenými se 

zvýšeným množstvím podkožního tuku v těle. Druhou nejpočetnější skupinu tvořilo 

9 studentek (28 % skupiny), které spadají do kategorie s průměrným množstvím 

podkožního tuku. Menšinové skupiny tvořily studentky s podprůměrným množstvím 

podkožního tuku, 6 studentek (19 % z celku), a dále studentky s nízkým množstvím 

podkožního tuku, 2 studentky (7,2 % z celku).  
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5.2 Graf 5 Porovnání hodnot BMI testované skupiny studentek s hodnotami 

měření od SZÚ

Z grafu 5 můžeme pozorovat, že zjištěné hodnoty BMI testované skupiny studentek 

jsme se pro úplnost ještě rozhodli porovnat s výsledky měření BMI Státního 

zdravotnického ústavu (SZÚ), který prováděl výzkum tělesného složení stejně starých 

dívek v české populaci v roce 2011 (viz graf 11).Z porovnání výsledků obou výzkumů 

(viz graf 11) vyplynula ovšem pouze jediná podobnost a tu můžeme pozorovat u hodnot 

normální váhy, u které se rozdíl mezi daty ukázal na hladině 95% významnosti jako 

nevýznamný, zatímco ostatní rozdíl hodnot u podváhy, nadváhy a obezity se ukázaly 

jako statisticky významné rozdíly. Nejvyšší rozdíl byl naměřen u nadváhy, kde se 

výsledek našeho výzkumu lišil oproti výzkumu SZÚ o 14 %. Nesourodost výsledků je 

podle našeho názoru dána především odlišným sběrem dat, kdy v rámci našeho 

výzkumu jsme každou studentku individuálně vážili a měřili, zatímco výzkum SZÚ 

vycházel ze sběru dat pomocí dotazníků, které si testované studentky vyplňovaly bez 

jakékoliv kontroly samy, takže výsledky mohou být neobjektivní.
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5.3 Hodnocení pohybového režimu	 studentek pomocí	 krokoměrů	

Omron

Zjištěné výsledky v rámci měření pohybové aktivity pomocí krokoměrů shrnujeme 

v grafech 7, 8, 9, které jsme pro úplnost doplnili přehlednými tabulkami (13, 14, 15), 

které popisují jednotlivé týdenní cykly měření. V těchto tabulkách nalezneme 

průměrnou hodnotu pohybové aktivity studentek vyjádřenou v počtech kroků za den, 

dále pak maximální a minimální naměřenou hodnotu a nakonec i směrodatnou odchylku 

naměřených výsledků.

														5.3.1	 Graf	 7	 Krokoměry	 - naměřené	 výsledky	 za 1. týden	 hodnocení	 pohybového	

režimu	studentek
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              Tabulka 13 Naměřené výsledky za 1. týden hodnocení pohybového režimu 

studentek

1. týden n
Průměr

(kroky/den)

Směrodatná 
odchylka

(kroky/den)

Minimum

(kroky/den)

Maximum

(kroky/den)

Pondělí 32 8023 6329 2247 17345

Úterý 32 8545 5871 3867 17456

Středa 32 8234 5387 4213 16674

Čtvrtek 32 8976 6730 5133 20456

Pátek 32 11023 8121 1244 20129

Sobota 32 7941 5219 3765 16543

Neděle 32 7289 3032 3905 11345

PRACOVNÍ 
DNY

32 9064 7431 3867 20129

VÍKENDOVÉ 
DNY

32 7615 5352 3765 16543

Z grafu 7 a tabulky 13 vyplývá hned první podstatný fakt, a to že během prvního týdne 

měření byla pohybová aktivita studentek vyšší během školních dní než během víkendů,

rozdíl v průměrném počtu nachozených kroků nabyl hodnoty 1086 kroků, která se podle

párového testu t-testu, kde jsme jako proměnnou zadali průměrný počet kroků 

v pracovních a víkendových dnech, ukázala na 95% hladině statistické významnosti 

jako statisticky významný rozdíl. Dále je z naměřených výsledků patrné (viz tabulka 13) 

postupné zvyšování pohybové aktivity studentek během pracovního týdne, tj. od 

pondělí do pátku. Tento trend vyvozujeme zejména z výsledků průměrného počtu 

nachozených kroků za den, přičemž výrazný předěl tvoří poslední den pracovního týdne 

– pátek. V tento den jsme naměřili nejen nejvyšší hodnotu v průměrném počtu 

nachozených kroků za den, ale také jsme v tento den naměřili nejvyšší maximální 

hodnotu v počtu nachozených kroků. Navíc zde byla zjištěna také jednoznačně nejmenší 

hodnota minima, z čehož vychází pátek jako den s největším rozptylem hodnot. 

Nejnižší hodnoty pohybové aktivity byly u studentek naměřeny vždy v neděli, kdy byla 

naměřena nejen nejnižší hodnota průměrného počtu kroků, ale také nejmenší hodnota 

v maximálním počtu nachozených kroků za den, z čehož se ukazuje neděle jako den 

s nejnižší úrovní pohybové aktivity.
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																						5.3.2	Graf	8 Krokoměry	- naměřené	výsledky za 2. týden	hodnocení	pohybového				

																						režimu	studentek

Tabulka 14 Naměřené výsledky za 2. týden hodnocení pohybového režimu 

studentek

2. týden n
Průměr

(kroky/den)

Směrodatná 
odchylka

(kroky/den)

Minimum

(kroky/den)

Maximum

(kroky/den)

Pondělí 32 8546 6921 2921 19495

Úterý 32 9298 6832 5678 21176

Středa 32 8342 7609 4679 21945

Čtvrtek 32 9634 7627 5238 22945

Pátek 32 11943 7432 6246 23654

Sobota 32 9201 5274 5340 17453

Neděle 32 7795 3427 4568 12432

PRACOVNÍ 
DNY

32 9553 8965 2921 23654

VÍKENDOVÉ 
DNY

32 8498 5421 4568 17453

Pohybový režim studentek v rámci druhého týdne měření pohybové aktivity potvrdil

většinu závěrů vyvozených na základě údajů z prvního týdne měření. Také zde můžeme 

sledovat výraznější oslabení pohybu studentek během víkendových dní. Rozdíl 

v průměrném počtu nachozených kroků mezi těmito dny tentokrát činil 1055 kroků/den, 
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což se opět podle Wilcoxnova párového testu ukázalo na 95% hladině statistické 

významnosti jako statisticky významný rozdíl. Dále se opět potvrdily výsledky 

z prvního týdne měření, ve kterém pohybový režim studentek narůstal během 

pracovního týdne a vrcholil opět v pátek. Tento den byla opět naměřena nejvyšší 

hodnota průměrného počtu nachozených kroků, současně se ale ukazuje, že velký 

rozptyl v pátečních hodnotách z prvního týdne měření by mohl být dán spíše nějakou 

výjimečnou událostí, protože data z druhého týdne tento jev nijak nepotvrzují. Hodnota 

minima z pátku druhého týdne odpovídá plně trendu naznačovanému vývojem 

průměrných hodnot. Neděle se opět ukázala jako nejslabší den, což je patrné 

z jednoznačně nejnižších hodnot maxima, minima, ale i průměru jednoznačně nejnižší 

pohybové aktivity 

5.3.3 Graf	9 Krokoměry - naměřené	výsledky	za 3. týden	hodnocení	pohybového	

režimu	studentek
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Tabulka 15 Naměřené výsledky za 3. týden hodnocení pohybového režimu

studentek

3. týden n
Průměr

(kroky/den)

Směrodatná 
odchylka

(kroky/den)

Minimum

(kroky/den)

Maximum

(kroky/den)

Pondělí 32 9719 6926 5987 21987

Úterý 32 9934 7309 6043 22992

Středa 32 9324 8231 1934 21782

Čtvrtek 32 9798 7725 6348 24091

Pátek 32 12992 7484 7356 25012

Sobota 32 9823 7508 1832 20146

Neděle 32 8712 3971 6340 15682

PRACOVNÍ 
DNY

32 10353 9679 1934 25012

VÍKENDOVÉ 
DNY

32 9267 7621 1832 20146

Pohybový režim studentek ve třetím týdnu měření pohybové aktivity pomocí 

krokoměrů nám slouží především pro eliminaci nepravidelností a mimořádných jevů, 

které by mohly zkreslovat výsledky výzkumu. Zvláště krajní hodnoty (minimum 

a maximum) poukazují na to, že jsou bez vztahu k celkovým výsledkům značně 

variabilní a nelze z nich tedy vyvozovat žádné závěry. Jinak se zde opět potvrzuje 

předpoklad, že během víkendů slábne pohybový režim studentek a během pracovního 

týdne opět narůstá. Rozdíl v průměrném počtu kroků mezi těmito dny nabyl hodnoty 

1449 kroků, která byla jednoznačně nejvyšší v rámci celého úseku měření a podle 

Wilcoxnova párového testu se opět ukázala na 95% hladině statistické významnosti jako 

statisticky významný rozdíl. Pátek se opět stal z celého týdne dnem 

s průměrně největším množstvím nachozených kroků, ale také dne s nejvyšší hodnotou

maximálního počtu kroků za den, jež ho činí dnem, ve kterém jsou studentky nejvíce 

pohybově aktivní. Naopak nejnižší hodnoty v průměrném počtu nachozených kroků 

byly naměřeny opět v neděli, která se také stala dnem s nejnižší úrovní pohybové 

aktivity studentek.



57

5.4 Graf	10	Krokoměry	– shrnutí	výsledků	v rámci	3 týdenního	měření	pohybové

režimu	studentek

Graf 10znázorňuje pohybový režim studentek v rámci třítýdenního měření pomocí 

krokoměrů. Z jednotlivých týdenních cyklů měření můžeme pozorovat obdobný 

vývojový trend měřených hodnot. V rámci jednotlivých týdenních cyklů byl pohybový 

režim vždy nižší během víkendů a stoupal pokaždé během školních dní, ve kterých 

docházelo k postupnému zvyšování pohybové aktivity studentek, která vrcholila vždy 

v pátek, zatímco nejnižší úrovně pohybové aktivity dosahovaly studentky vždy v neděli. 

Zajímavým jevem, který lze z grafu vypozorovat, je postupné zvyšování pohybové 

aktivity studentek během sledovaných týdnů.
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										5.5 Analýza	 naměřených	 výsledků	 z měření	 pohybové	 výkonnosti	

pomocí	testové	baterie	Unifittest	6-60

															5.5.1 Graf	11	T1	 - Skok	daleký	z místa	 snožmo	 - bodové	hodnocení	dle	klasifikace	

Unifittest	6-60

                                 naměřené výsledky studentek        x̄ testované skupiny         s

Tabulka 16 Naměřené hodnoty v rámci testové disciplíny T1 – Skok daleký z místa

T1 SKOK Z MÍSTA SNOŽMO

n 32

Minimální hodnota 1 bod

Maximální hodnota 9 bodů

Variační rozpětí 8 bodů

Rozptyl 4,5 bodu

Medián 5 bodů

Graf 11 a tabulka 16 znázorňují naměřené výsledky studentek z testové disciplíny T1 -

Skok daleký z místa. Převedení výsledků z metrické soustavy na bodové hodnocení 

Unifittestu 6-60  zjišťujeme, že testovaná skupina studentek dosáhla průměrného 

skupinového výsledku 5,3 bodu, což podle hodnocení Unifittestu 6-60 znamenalo 

průměrnou úroveň pohybové výkonnosti, ale také nejlepší průměrný výsledek v rámci 

celého hodnocení. Nad tento průměrný výsledek skupiny se dostalo 17 z 32 testovaných 
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studentek, tj. 54 % studentek mělo lepší výsledek, než byl průměr skupiny. Minimální 

hodnota neboli nejhorší naměřený výsledek z této disciplíny byl 1 bod, zatímco 

maximální naměřená hodnota neboli nejlepší výsledek z této disciplíny dosáhl 9 bodů. 

Z rozdílu těchto dvou hodnot vyplynulo variační rozpětí, které činilo 8 bodů, což 

poukázalo na velkou výkonnostní nevyrovnanost skupiny. Dalšími měřenými 

veličinami byly směrodatná odchylka, která nabyla hodnoty 2,1 bodu, a rozptyl, který 

dosáhl hodnoty 4,5 bodu. Obě tyto hodnoty poukazují na velkou heterogenitu souboru 

neboli nevyrovnanost výkonů jednotlivých studentek, což je dobře patrné z grafu 11.

Poslední měřenou hodnotou byl medián, který nabyl hodnoty 6 bodů.

5.5.2	Graf	12 T2	- Sed	lehy	za	minutu	– bodové	hodnocení	dle	klasifikace

Unifittest	6-60

                                      naměřené výsledky studentek         x̄ testované skupiny        s

Tabulka 17 Naměřené hodnoty v rámci testové disciplíny T2 – Sed lehy za minutu

T2 VÝSLEDKY

n 32

Minimální hodnota 2 body

Maximální hodnota 9 bodů

Variační rozpětí 7 bodů

Rozptyl 2,3 bodu

Medián 5 bodů
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Graf 12 a tabulka 17 znázorňují naměřené výsledky studentek z testové disciplíny T2 -

Sed lehy za minutu. Po převedení výsledků z metrické soustavy na bodové hodnocení 

Unifittestu 6-60 zjišťujeme, že testovaná skupina studentek dosáhla průměrného 

skupinového výsledku 5 bodů, což podle hodnocení Unifittestu 6-60 znamenalo 

průměrnou úroveň pohybové výkonnosti. Nad tento průměrný výsledek se dostalo 

9 z 32 testovaných studentek, tj. 28 % studentek mělo lepší výsledek, než byl průměr 

skupiny.  Minimální hodnota neboli nejhorší naměřený výsledek z této disciplíny byl 

body, zatímco maximální naměřená hodnota neboli nejlepší výsledek z této disciplíny 

nabyl hodnoty 9 bodů. Z rozdílu těchto dvou hodnot vyplynulo variační rozpětí, které 

činilo 8 bodů. Dalšími měřenými veličinami byly směrodatná odchylka, která nabyla 

hodnoty 1,5 bodu, a rozptyl, který dosáhl hodnoty 2,3 bodu. Obě veličiny poukazují na 

větší výkonnostní vyrovnanost jednotlivých studentek, než tomu bylo v předchozí 

disciplíně, což je dobře patrné z grafu 12. Poslední měřenou hodnotou byl medián, který 

nabyl hodnoty 5 bodů. 
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																						5.5.3	Graf	12 T3	- Výdrž	ve	shybu	– bodové	hodnocení	dle	klasifikace																	

																						Unifittest	6-60

                                      naměřené výsledky studentek        x̄ testované skupiny       s

Tabulka 18 Naměřené hodnoty v rámci testové disciplíny T3 – Výdrž do shybu

T3 VÝSLEDKY

n 32

Minimální hodnota 1 bod

Maximální hodnota 8 bodů

Variační rozpětí 7 bodů

Rozptyl 2,8 bodů

Medián 6 bodů

Graf 13 a tabulka 18 znázorňují naměřené výsledky studentek z testové disciplíny T3 -

Výdrž ve shybu. Po převedení výsledků z metrické soustavy na bodové hodnocení 

Unifittestu 6-60 zjišťujeme, že testovaná skupina studentek dosáhla průměrného 

skupinového výsledku 4,7 bodu, což podle hodnocení Unifittestu 6-60 znamenalo 

průměrnou úroveň pohybové výkonnosti. Nad tento průměrný výsledek se dostalo 18 

z 32 testovaných studentek, tj. 56 % studentek mělo lepší výsledek, než byl průměr 

skupiny. Minimální hodnota neboli nejhorší naměřený výsledek z této disciplíny byl 

1 bod, zatímco maximální naměřená hodnota neboli nejlepší výsledek z této disciplíny 

nabyl hodnoty8 bodů. Z rozdílu těchto dvou hodnot vyplynulo variační rozpětí, které 
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činilo 8 bodů. Dalšími měřenými veličinami byla směrodatná odchylka, která nabyla

hodnoty 1,6 bodu, a rozptyl, který dosáhl hodnoty 2,8 bodu. Oba naměřené výsledky 

poukazují na větší vyrovnanost výkonů jednotlivých studentek, než tomu bylo v testové 

disciplíně T1, což je dobře patrné z grafu 13. Poslední měřenou hodnotou byl medián, 

který nabyl hodnoty 5 bodů.

																			5.5.4 Graf	13	T4	– Dvanáctiminutový	běh	– bodové	hodnocení	dle	klasifikace

				Unifittest	6-60

Tabulka 19 Naměřené hodnoty v rámci testové disciplíny T4 – Dvanáctiminutový 

běh

T4 VÝSLEDKY

n 32

Minimální hodnota 1 bod

Maximální hodnota 8 bodů

Variační rozpětí 7 bodů

Rozptyl 5 bodů

Medián 4 body

Graf 14 a tabulka 19 znázorňují naměřené výsledky studentek z testové disciplíny T4 –

Dvanáctiminutový běh. Po převedení výsledků z metrické soustavy na bodové 
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hodnocení Unifittestu 6-60 zjišťujeme, že testovaná skupina studentek dosáhla 

průměrného skupinového výsledku 4 body, což podle hodnocení Unifittestu 6-60 

znamenalo podprůměrnou úroveň pohybové výkonnosti. Nad tento průměrný výsledek 

se dostalo 15 z 32 testovaných studentek, tj. 47 % studentek mělo lepší výsledek, než 

byl průměr skupiny. Minimální hodnota neboli nejhorší naměřený výsledek z této 

disciplíny byl 1 bod, zatímco maximální naměřená hodnota neboli nejlepší výsledek 

z této disciplíny byl 8 bodů. Z rozdílu těchto dvou hodnot vyplynulo variační rozpětí, 

které činilo 7 bodů. Dalšími měřenými veličinami byly směrodatná odchylka, která 

nabyla hodnoty 2,2 bodu, a rozptyl, který dosáhl hodnoty 5 bodů. Obě získané hodnoty 

poukazují na velkou heterogenitu výsledků skupiny značící velkou nevyrovnanost 

jednotlivých výkonů studentek, jako tomu bylo v disciplíně T1, což je dobře patrné 

z grafu 14. Poslední měřenou disciplínou byl medián, který nabyl hodnoty 4 body



64

										5.6 Celkové	zhodnocení	naměřených	výsledků

V přiložené tabulce uvádíme výsledky a hodnocení jednotlivých studentek z testových 

disciplín v rámci testové baterie Unifittest 6-60 (viz tabulky 4 a 5).

Tabulka 20 Výsledky studentek v rámci testování pohybové výkonnosti pomocí testové 

baterie Unifittest 6-60 

TO
Věk

(roky)

T1

(cm)

T1

body

T2

(počet)

T2 
body

T3

(s)

T3 
body

T4

(m)

T4 
body

Celkové
body

Celkové hodnocení

1 17 162 3 37 5 2 3 1580 2 13 podprůměrný

2 17 181 5 31 4 11,6 6 1600 2 17 podprůměrný

3 17 209 8 51 9 26,36 8 2300 6 31 výrazně nadprůměrný

4 17 189 6 41 6 1 3 1800 4 19 podprůměrný

5 17 180 5 51 9 10,7 6 1840 4 24 průměrný

6 18 163 3 34 5 9,6 6 1980 5 19 podprůměrný

7 17 146 1 30 4 0,3 1 1380 1 6 výrazně podprůměrný

8 17 166 4 34 5 11,7 6 1420 1 16 podprůměrný

9 18 175 5 31 4 1,6 3 1550 2 14 výrazně podprůměrný

10 18 180 5 33 4 3,4 4 1400 1 14 výrazně podprůměrný

11 17 189 6 41 6 1 1 1840 4 16 podprůměrný

12 18 188 6 31 4 8,1 5 1590 2 17 podprůměrný

13 17 149 2 30 4 1,5 3 1360 1 10 výrazně podprůměrný

14 17 222 9 40 6 13,5 6 2120 6 27 nadprůměrný

15 17 219 9 48 8 11,3 6 2260 7 30 výrazně nadprůměrný

16 17 139 1 23 2 1,1 3 1350 1 7 výrazně podprůměrný

17 17 194 6 34 5 8,5 6 1970 6 23 průměrný

18 17 218 9 39 6 14 6 2180 6 27 nadprůměrný

19 17 170 4 37 5 3,1 4 2020 5 18 podprůměrný

20 17 212 8 35 5 6,3 5 2240 6 24 průměrný

21 17 191 6 31 4 5,6 5 1720 3 18 podprůměrný

22 17 194 6 40 6 5,8 5 2380 7 24 průměrný

23 17 160 3 29 3 1,9 3 1600 2 11 výrazně podprůměrný

24 18 203 7 35 5 11,4 6 2220 6 24 průměrný

25 17 186 6 37 5 4,3 4 1930 4 19 podprůměrný

26 17 190 6 29 3 5 4 2050 5 18 podprůměrný

27 17 171 4 26 3 1,2 3 1590 2 12 výrazně podprůměrný

28 17 181 5 41 6 13,3 6 2400 7 24 průměrný

29 17 193 6 37 5 28,5 8 2530 8 27 nadprůměrný

30 17 160 3 31 4 3 4 1490 2 13 výrazně podprůměrný

31 17 193 6 36 5 11,4 6 2420 8 26 nadprůměrný

32 18 212 8 37 5 12,2 6 2020 5 24 průměrný

x̄ 183,9 5,3 35,6 5 7,8 4,7 1879 4 19,1 PODRŮMĚRNÝ
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Z naměřených dat (viz.graf 14) je patrná určitá míra distribuce, křivka však přímo 

neopisuje Gaussovu křivku normálního rozložení, je posunuta více doprava. Tento jev 

připisujeme především limitní četnosti měřených dat, testovaných studentek bylo pouze 

32, a tudíž z naměřených dat není tolik patrné normální rozdělení. Z naměřených dat 

dále vyplynulo, že nejpočetnější skupinu tvořily studentky s podprůměrnou úrovní 

pohybové výkonnosti.
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										5.7 Diferenciační	skóre	naměřených	výsledků

V rámci testové baterie Unifittest 6-60  zjištěných výsledků jsme se rozhodli posoudit 

stupeň harmonického či disharmonického vývoje testovaných studentek, který jsme 

zjišťovali na základě diferenciačního skóre z jednotlivých testových disciplín. 

Tabulka 21 Diferenční skóre naměřených výsledků z testování pohybové 

výkonnosti pomocí testové baterie Unifittest 6-60

Studentky
Věk

(roky)

T1

(cm)
body

T2

(počet)
body

T3

(s)
body

T4

(m)
body

DS

(body)

Hodnocení  
diferenciačního skóre

1 17 162 3 37 5 2 3 1580 2 3 poněkud nevyrovnaný

2 17 181 5 31 4 11,6 6 1600 2 4 nevyrovnaný

3 17 209 8 51 9 26,3 8 2300 6 3 poněkud nevyrovnaný

4 17 189 6 41 6 1 3 1800 4 3 poněkud nevyrovnaný

5 17 180 5 51 9 10,7 6 1840 4 5 velmi nevyrovnaný

6 18 163 3 34 5 9,6 6 1980 5 3 poněkud nevyrovnaný

7 17 146 1 30 4 0,3 1 1380 1 3 poněkud nevyrovnaný

8 17 166 4 34 5 11,7 6 1420 1 5 velmi nevyrovnaný

9 18 175 5 31 4 1,6 3 1550 2 3 poněkud nevyrovnaný

10 18 180 5 33 4 3,4 4 1400 1 4 nevyrovnaný

11 17 189 6 41 6 1 1 1840 4 5 velmi nevyrovnaný

12 18 188 6 31 4 8,1 5 1590 2 4 nevyrovnaný

13 17 149 2 30 4 1,5 3 1360 1 3 poněkud nevyrovnaný

14 17 222 9 40 6 13,5 6 2120 6 3 poněkud nevyrovnaný

15 17 219 9 48 8 11,3 6 2260 7 3 poněkud nevyrovnaný

16 17 139 1 23 2 1,1 3 1350 1 2 vyrovnaný

17 17 194 6 34 5 8,5 6 1970 6 1 velmi vyrovnaný

18 17 218 9 39 6 14 6 2180 6 3 poněkud nevyrovnaný

19 17 170 4 37 5 3,1 4 2020 5 1 velmi vyrovnaný

20 17 212 8 35 5 6,3 5 2240 6 3 poněkud nevyrovnaný

21 17 191 6 31 4 5,6 5 1720 3 3 poněkud nevyrovnaný

22 17 194 6 40 6 5,8 5 2380 7 2 vyrovnaný

23 17 160 3 29 3 1,9 3 1600 2 1 velmi vyrovnaný

24 18 203 7 35 5 11,4 6 2220 6 2 vyrovnaný

25 17 186 6 37 5 4,3 4 1930 4 2 vyrovnaný

26 17 190 6 29 3 5 4 2050 5 3 poněkud nevyrovnaný

27 17 171 4 26 3 1,2 3 1590 2 2 vyrovnaný

28 17 181 5 41 6 13,3 6 2400 7 2 vyrovnaný

29 17 193 6 37 5 28,5 8 2530 8 3 poněkud nevyrovnaný

30 17 160 3 31 4 3 4 1490 2 2 vyrovnaný

31 17 193 6 36 5 11,4 6 2420 8 3 poněkud nevyrovnaný

32 18 212 8 37 5 12,2 6 2020 5 3 poněkud nevyrovnaný



67

															5.7.1	 Graf	 15 Diferenční	 skóre	 naměřených	 výsledků	 z testování	 pohybové	

výkonnosti	Unifittest	6-60

Z grafu 15 vyplynula sice určitá míra distribuce měřených dat, ovšem podobně jako 

tomu bylo v grafu 14,naměřené výsledky opět přímo neopisují Gaussovu křivku 

normálního rozložení, což si opět vysvětlujeme limitovanou četností měřených dat. Ze 

zjištěných výsledků dále vyplynulo, že nejpočetnější skupinu tvořilo 13 studentek, které 

v rámci Hodnocení pohybové výkonnosti pomocí testové baterie Unifittest 6-60 

podávaly nevyrovnané a rozkolísané výsledky. Navíc v součtu skupin s nevyrovnanými 

výsledky (3 studentky) a velmi nevyrovnanými výsledky (3 studentky) podávalo        

19 testovaných studentek, tedy více jak 2/3 skupiny (68 % studentek), nevyvážené 

výkony. Zatímco vyrovnané výkony mělo pouze 7 studentek a velmi vyrovnané výkony 

studentky 3, v součtu tedy pouze 10 studentek, tj. skoro 1/3 skupiny mělo vyrovnané 

výkony. 
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6			 Diskuze

Hlavním úkolem našeho výzkumu bylo změřit a zanalyzovat pohybový režim               

a pohybovou výkonnost studentek ve věku od 17 do 18 let v mělnickém gymnáziu. Na 

počátku našeho výzkumu jsme nejprve u jednotlivých studentek změřili jejich

somatické charakteristiky: tělesnou výšku a hmotnost, které jsme dále porovnali

s hodnotami od dívek stejného věku v České republice. Z porovnání hodnot vyplynulo, 

že námi testovaný soubor se nachází nad úrovní normální populace, v rámci měření 

tělesné výšky je náš soubor průměrně o 2,7 cm vyšší, a o 4,8 kilogramů těžší.

Dále jsme pomocí metody BMI a kaliperace hodnotili tělesné složení testovaného 

souboru studentek. První výše zmíněná metoda je založena na výpočtu BMI pomocí 

predikční rovnice, která ovšem zohledňuje pouze celkovou hmotnost jedince, a proto ne 

zcela objektivně popisuje množství podkožního tuku. Proto jsme se pro účely našeho 

výzkumu rozhodli upřednostnit výsledky zjištěné pomocí druhé výše zmíněné metody, 

která je založena na měření podkožní řasy, a proto také objektivněji charakterizuje 

složení těla jedince (Pařízková a Lisá, 2008).

Při porovnání naměřených hodnot pomocí metody BMI a kaliperace vyplynulo několik 

zásadních odlišností, které pozorujeme hlavně v kategorizaci studentek do skupin dle 

jejich výsledků. Při použití metody BMI se zařadilo7 studentek (tedy 22,4 % skupiny) 

do kategorie s nadváhou. Avšak podle metody kaliperace bylo zjištěno, že u 15 

studentek (t. 47 % skupiny) překročily hodnoty měřených kožních řas normu

a poukázaly tak na nadměrnou distribuci tuku v těle. Tyto odlišnosti připisujeme nízké 

objektivitě výsledků zjišťovaných pomocí metody BMI, jenž se vypočítává pomocí 

predikční rovnice, která ovšem zohledňuje pouze celkovou hmotnost jedince, a proto ne 

zcela objektivně popisuje množství podkožního tuku (Bunc, 2008). Proto stejně jako 

Pavlík (2006) považujeme tento index spíše za doplňující ukazatel tělesného vývoje.  

Větší výpovědní hodnotu o tělesném složení má podle Pařízkové a Lisé (2007) metoda 

kaliperace, která je založena na měření podkožní řasy, díky čemu přesněji popisuje 

tělesné složení a množství podkožního tuku v těle. Pomocí metody kaliperace jsme 

naměřili velmi alarmující výsledky, které poukazují na to, že studentky se i v tak 

nízkém věku potýkají s riziky nadváhy a obezity, což nám ovšem potvrzuje studie

Bunce (2008), podle něhož patří nadváha a obezita mezi nejběžnější metabolická 

onemocnění současné společnosti. Tento výsledek je velmi alarmující a měl by přimět 

nejenom samotné jedince, ale i rodiče a učitele ke změně životního stylu současných 



69

adolescentů, protože podle Roschinského (2006) ovlivňuje výskyt nadváhy a obezity

nejenom kombinace genetických dispozic jedince, ale hlavně špatné stravovací návyky, 

které spolu s nedostatečnou úrovní pohybové aktivity, vytváří nerovnováhu mezi 

příjmem a výdejem energie, čímž dochází k hormonálnímu nárůstu tukových buněk 

v těle.

Další negativním zjištěním bylo, že podle metody kaliperace spadají 2 studentky do 

kategorie s velmi nízkým množstvím podkožního tuku. Tyto extrémně nízké hodnoty 

podkožního tuku mohou stejně jako u extrémně vysokých hodnot podkožního tuku 

znamenat určité zdravotní obtíže, spojené s oslabením organismu spojeným se špatnou 

funkcí termoregulace a nedostatkem energie spojených se snížením pohybové aktivity, 

čímž dochází i ke snížení svalové hmoty jedince (Havlíčková, 2003). V podstatě je tato 

skupina ohrožená podobně jako studentky s nadprůměrným množstvím podkožního 

tuku. Přístup ke studentkám by měl proto sloužit k eliminace těchto vlivů, aby se 

zdravotní problémy v průběhu let ještě více neprohlubovaly a nezhoršovaly.

Dále jsme v naší práci hodnotili pohybový režim studentek pomocí počtu nachozených 

kroků za den, jež jsme měřili pomocí krokoměrů Omron, a to po dobu tří týdnů. 

Pohybový režim studentek jsme hodnotili nejen z pohledu jednotlivých dnů, ale také 

v rámci týdenních cyklů, ve kterých jsme vysledovali jisté podobnosti, jež vytvářely

v rámci týdenních cyklů měření stejný vývojový trend, což je podle nás způsobené

povinnou školní docházkou, díky níž mají studentky obdobný režim po celý školní rok. 

Z týdenních cyklů měření vyplynulo, že pohybový režim studentek byl v průměru vyšší 

během školních dní než během víkendu, což je patrné z rozdílu průměrného počtu 

nachozených kroků mezi školními a víkendovými dny. Naměřený rozdíl mezi těmito 

dny činil v prvním týdnu testování 1448 kroků, v dalších týdenních cyklech se tento 

rozdíl sice snížil, ale pod hranici 1000 kroků neklesl (v druhém týdnu testování to bylo 

1054 kroků a ve třetím 1085 kroků). Rozdíly v počtech nachozených kroků mezi 

školními a víkendovými dny se ukázaly na 95% hladině statistické významnosti jako 

statisticky významné, z čehož vyplývá, že školní režim, zahrnující povinnou tělesnou 

výchovu, podporuje pohybovou aktivitu studentek. Tento výsledek nám potvrzuje 

výsledky studie od Sigmunda a Sigmundové (2011), podle kterých patří povinná tělesná 

výchova k hlavním zdrojům pohybového režimu studentek. Pohybový režim studentek 

vrcholil v rámci týdenních cyklů měření vždy od pondělí do pátku, který se také stal 

dnem s průměrně nejvyšším počtem nachozených kroků. Páteční dny byli také jediné
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z celého úseku měření, kdy byla překročena hranice 10 000 kroků za den. Tuto hranici 

jsme stanovili na základě doporučení od celé řady autorů např.  Pangrazi (2000) nebo 

Halmanová (2010), kteří se shodli na doporučené denní normě 10 000 kroků za den pro 

dospívající jedince. Avšak tuto hodnotu se v naší testované skupině studentek podařilo 

překonat za celou dobu testování pouze třikrát, a to vždy pouze v pátek. Tento výsledek 

považujeme za nedostatečný, ale potvrzující závěry studie od Halmanové (2010) jenž 

poukazují na to, že pouze 20 % dospívajících jedinců dosahuje doporučené denní 

úrovně 10 000 kroků za den. Námi naměřené výsledky se shodují s výsledky Bunce 

(2008), které poukazují na pokles pohybové aktivity adolescentů v České republice. 

Vysoké průměrné hodnoty nachozených kroků naměřené během pátečních dní 

připisujeme hlavně tomu, že pátek byl pro většinu studentek dnem spojeným

s cestováním a dojížděním ze škol a internátů domů, docházením na spoje                     

a přestupováním. Páteční dny jsou také spojené s volnočasovými aktivitami, pořádají se 

různá setkání nebo akce, jichž se mohou studentky bez větší starosti účastnit, protože se 

nemusí připravovat na další den na školní výuku, na druhou stranu není u některých 

studentek výjimkou ani opačný trend, tj. naprostý útlum a snížení veškerého

pohybového režimu, což potvrzují minima nachozených kroků u studentek během 

pátečních dní. 

Naprosto opačný trend vidíme ve výsledcích z víkendových dní, kdy dochází 

k výraznějšímu oslabení pohybového režimu studentek, což je patrné z poklesu 

průměrného počtu nachozených kroků za den. V průběhu víkendů klesala hodnota

maxima i minima v počtu nachozených kroků za den, přičemž nejnižší hodnota

v množství nachozených kroků byla naměřena paradoxně vždy v neděli, kdy mají 

studentky více volného času než v průběhu školních dní, avšak volný čas tráví spíše

pasivně a jejich pohybový režim tím pádem dosahuje velmi podprůměrných hodnot.

Tento výsledek by se měl určitě změnit, protože pokud nedojde k vytvoření pozitivního 

vztahu ke sportu a pohybovým aktivitám ještě před dosažením dospělosti, je podle 

studie od Pařízkové a Lisé (2007) velmi pravděpodobné, že v dospělosti nebude tento 

vztah již vytvořen.

Zajímavý jev, který jsme vypozorovali v rámci hodnocení pohybového režimu 

studentek pomocí krokoměrů, bylo postupné zvyšování pohybové aktivity studentek 

během sledovaných týdnů měření, což bylo podle nás způsobeno především tím, že 

každý týden byly studentky na informační schůzce seznámeny nejen se svými výsledky, 
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ale i s výsledky ostatních ve skupině. Tím podle nás docházelo k podpoře soutěživosti 

mezi studentkami, což mělo za následek větší motivaci a dosahování lepších výkonů, 

což nám potvrdilo závěry studie od Jansy (2005) podle něhož působí možnost sledování 

výsledků a jejichž následné porovnání, jako silný motivační prvek. Z toho také 

usuzujeme, že pokud by studentky měly nějakou motivaci k provozování fyzické 

aktivity, jako tomu bylo uměření, kdy mezi sebou soutěžily, byly by podle našich 

závěrů schopné dosahovat mnohem vyšší úrovně pohybové aktivity, než tomu bylo 

doposud.  Na druhou stranu si ale myslíme, že tento pozitivní trend by bohužel 

s přibývajícími týdny měření nemohl kontinuálně narůstat neustále, protože studentky 

by svoji pohybovou aktivitu mohly zvyšovat pouze do určitého bodu, neboť jsou 

limitovány povinnou školní docházkou, ale také dojížděním do školy a ostatními 

povinnostmi, navíc je velmi pravděpodobné, že by motivace studentek mohla opadnout.

Celkové hodnocení výsledků zjištěných pomocí krokoměrů svědčí o tom, že pohybový 

režim studentek je nízký a nedostatečný, což je velmi alarmující, když vezmeme 

v úvahu studie Čechovské a Tůmy (2009), podle kterých bude pohybový režim 

a výkonnost studentek v dospělosti spíše jen klesat, zejm. z důvodu frekventovanějšího 

využívání prostředků usnadňujících dopravu a pohodlí (automobil, taxi), navíc se sníží 

požadavky zvenčí na jejich pohybovou aktivitu (skončí povinný školní tělocvik) 

a v případě některých typů zaměstnání se může zcela vytratit potřeba dalšího tělesného 

udržování v oblasti sportu nebo jiných aktivit vedoucích k energetickým výdejům, což 

by mohlo vést k velmi závažným zdravotním obtížím.

Proto bychom měli podněcovat a podporovat vědomí dospívajících jedinců o důležitosti 

a přínosech pohybových aktivit, které by se měly stát neodmyslitelnou součástí jejich 

životního stylu, pokud se tomu tak nestane, bude mít nízký objem pohybových aktivit 

podle studie Sirarda et al (2001) vliv na rozvoj civilizačních onemocnění jedince.                  

Navíc pokud podle Pařízkové a Lisé (2007) nedojde k vytvoření pozitivního vztahu ke 

sportu a pohybovým aktivitám ještě před dosažením dospělosti, je velmi 

pravděpodobné, že v dospělosti nebude tento vztah již vytvořen.

Nakonec jsme u testované skupiny studentek hodnotili jejich pohybovou výkonnost 

pomocí testové baterie Unifittest 6-60, jež zahrnuje čtyři povinné testové disciplíny. 

Z naměřených výsledků vyplynulo, že testované studentky dosáhly průměrného 

skupinového výsledku 19 bodů, který podle bodových norem Unifittestu 6-60 spadá do 

kategorie ukazující na podprůměrnou úroveň pohybové výkonnosti, navíc bylo



72

u 19 studentek (tj. 60 % testované skupiny) zjištěno, že v rámci hodnocení pohybové 

výkonnosti dosáhly úrovně podprůměrné a horší, což poukazuje na velmi alarmující 

výsledek svědčící o tom, že nízká úroveň výkonnosti je v současné době u studentek 

standardem, který by se mohl v budoucnu stát průměrem z nouze, což by mělo na 

zdravotní stav studentek jistě velmi negativní dopad. Zatímco úroveň průměrná, která 

byla naměřena u 7 studentek a úroveň nadprůměrná, která byla naměřena u 6 studentek,

je spíše menšinovým jevem. Ze zjištěných hodnot jsme také vyvodili závěry pro rodiče, 

tělovýchovné pedagogy, trenéry a vedoucí zájmových kroužků, kteří by se měli snažit 

přimět dospívající studentky k provozování pohybových aktivit, aby byly schopné 

v dalším testování stabilně dosahovat takového stavu pohybové výkonnosti, kdy bude 

většina z nich vykazovat stabilně alespoň průměrné hodnoty.

Dále jsme z podrobnějšího rozboru jednotlivých testových disciplín zjistili, že testovaná 

skupina studentek dosáhla nejlepšího průměrného výsledku v disciplíně T1 - Skok 

daleký z místa, která posuzuje úroveň explozivně – silových schopností dolních 

končetin (Měkota a kol., 2002). V nich jako skupina dosáhly průměrného výsledku 5,3 

bodů, což podle bodových norem Unifittestu 6-60 znamenalo průměrnou úroveň 

pohybové výkonnosti.  Na druhou stranu byla u této testové disciplíny naměřena vysoká 

hodnota rozptylu (5,3 bodů), ale také směrodatné odchylky (2,1 bodů) a variačního 

rozpětí (7 bodů), což poukazuje na velkou heterogenitu ve výsledcích u jednotlivých 

studentek, tedy jejich výkonnostní nevyrovnanost.

Druhého průměrně nejlepšího skupinového výsledku dosáhly studentky v testové 

disciplíně T2 - Sed lehy za minutu, která posuzuje úroveň vytrvalostně - silových 

schopností břišního svalstva (Měkota a kol., 2002). V ní jako skupina dosáhly studentky

průměrného výsledku 5 bodů, což podle bodových norem Unifittestu 6-60 znamenalo

jako v předchozí testové disciplíně průměrnou úroveň pohybové výkonnosti, ovšem 

oproti testové disciplíně T1 zde byla naměřena nižší hodnota rozptylu (2,3 bodů) a 

směrodatné odchylky (1,5 bodu), což nám ukazuje na větší vyrovnanost ve výkonech

jednotlivých studentek, než tomu bylo v předchozí testové disciplíně. 

Horší úrovně pohybové výkonnosti, dosáhly studentky v testové disciplíně T3 - Výdrž 

ve shybu, která posuzuje úroveň vytrvalostních schopností horních končetin, ve které

jako skupina dosáhly studentky průměrného výsledku 4,7 bodu, což je podle bodových 

norem Unifittestu 6-60 na hranici mezi průměrnou a podprůměrnou úrovní výkonnosti. 

Proto jsme se pro rozhodnutí, kam výkon zařadit, rozhodli využít hodnotu mediánu, 
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který podle Hendla (2004) zpřesňuje hodnotu průměru a v této disciplíně nabyl hodnoty 

5 bodů, a proto jsme výkon zařadili do kategorie průměrné úrovně výkonnosti. V této 

testové disciplíně jsme jako v předešlé testové disciplíně T2 naměřili obdobnou hodnotu 

rozptylu (2,8 bodu) a směrodatné odchylky (1,6 bodu), což nám opět poukázalo na větší 

vyrovnanost ve výkonech jednotlivých studentek, než tomu bylo v první testové 

disciplíně T1. 

Nejhoršího průměrného výsledku dosáhly studentky v testové disciplíně T4 -

Dvanáctiminutový běh, která měří úroveň vytrvalostních schopností jedince. V této 

testové disciplíně dosáhla skupina studentek bodově nejnižšího průměrného výsledku 

4 bodů, což podle bodových norem Unifittestu 6-60 znamenalo podprůměrnou úroveň 

pohybové výkonnosti. V této testové disciplíně byla ze všech testových disciplín 

naměřena nejvyšší hodnota rozptylu (5 bodů), směrodatné odchylky (2,2 bodů)

a variačního rozpětí (7 bodů), což podobně jako v první testové disciplíně T1 poukázalo 

na značnou nevyrovnanost výkonů jednotlivých studentek. Naměřený výsledek nám 

navíc ukázaly, že úroveň vytrvalostních schopností je na velmi nízké úrovni. 

Z celkového srovnání výsledků z měření pohybové výkonnosti vyplynula především 

velká „rozkolísanost“, což potvrdily i výsledky diferenciačního skóre, podle něhož 

hodnotíme výkonnostní vyrovnanost. Ze zjištěných výsledků vyplynulo, že 19 studentek 

(tj. 60 % skupiny) mělo nevyrovnané výkony, což se projevilo hlavně ve dvou testových 

disciplínách, kterými byly T1 -Skok daleký z místa snožmo a T4 - Dvanáctiminutový

běh, což nám potvrdily i nejvyšší naměřené hodnoty rozptylu, směrodatné odchylky

a variačního rozpětí v těchto disciplínách. Naopak vyrovnanějších výkonů dosáhly 

studentky v testových disciplínách T2 – Sed lehy za minutu a T3 – Výdrž ve shybu.                                                                                                     
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							7				Zhodnocení	hypotéz

H1: Více jak polovina studentek vykáže v rámci měření množství podkožní řasy 

průměrné výsledky v rozmezí 30,1 – 45,5 mm (kategorie normy).

H2: Více jak polovina studentek bude dosahovat v testech pohybové výkonnosti (viz.

Unifittest 6-60) úrovně podprůměrné a horší.

H3: Studentky nejsou schopné splnit doporučovaný objem PA 10 000 kroků denně.

H4: Průměrný pohybový režim studentek bude vyšší během víkendových dnů než 

během školních dní.

Zhodnocení hypotéz:

Na základě naměřených výsledků z našeho výzkumu se můžeme vyjádřit k vysloveným 

hypotézám: 

Hypotéza H1: zamítáme. 

Z provedených měření vyplynulo, že pouze 8 studentek, tj. 26 %, spadá podle zjištěných 

výsledků do normy v množství podkožního tuku.

Hypotéza H2: potvrzujeme.

Z hodnocení výsledků v rámci měření pohybové výkonnosti vyplývá, že více jak 60 % 

testovaných studentek dosáhlo výkonnosti podprůměrné a výrazně podprůměrné, což je 

velmi alarmující výsledek, který ovšem potvrzuje neadekvátní, spíše sedavý, způsob 

života mládeže s nízkou úrovní pohybového režimu.

Hypotéza H3: potvrzujeme.

Z naměřených hodnot vyplývá, že studentky nedosáhly DDN 10 000 kroků za den viz. 

tabulky č. (13, 14, 15). Stanovenou hranici 10 000 kroků za den přesáhly studentky 

v rámci týdenního cyklu měření pouze v pátek, ostatní dny pohybový režim nepřekročil 

námi doporučenou denní normu.

Hypotéza H4: zamítáme.

Pomocí naměřených výsledků z měření pomocí krokoměrů jsme zjistili, že pohybová 

aktivita studentek byla vyšší během všedních dní, naopak během víkendů byla 

pohybová aktivita nízká a v neděli dosahovala dokonce nejnižší průměrné hodnoty 

z celého týdne.
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8 Závěr

Na počátku naší závěrečné kapitoly je nutné uvést, že testovaný soubor, který zahrnoval 

32 studentek, byl příliš malý nato, abychom mohli námi naměřené výsledky zobecnit na 

celou populaci. Avšak i přesto, že testovaná skupina byla malá, došli jsme v rámci 

našeho výzkumu k mnoha pozoruhodným zjištěním. 

Prvním z nich bylo, že téměř polovina testované skupiny studentek (47 %) spadá podle

naměřených výsledků dle metody kaliperace do skupiny se zvýšeným množstvím 

podkožního tuku v těle, což nám zamítá hypotézu č. 1 a současně poukazuje na to, že

v již tak nízkém věku mají studentky problémy se zvýšeným množstvím podkožního 

tuku, což by pro ně mohlo v budoucnu znamenat celou řadu zdravotních obtíží

spojených s nárůstem civilizačních onemocnění, především nadváhy či obezity. Proto 

bychom měli u této rizikové skupiny studentek co nejvíce lpět na změně jejich životního 

stylu, zahrnující změnu jejich pohybového režimu a stravovacích návyků, což má 

společně s genetickými dispozicemi největší vliv na zdravotní stav jedince.

Hypotézu č.2 se nám podařilo potvrdit, protože se ukázalo, že téměř 60 % studentek 

dosáhlo v rámci hodnocení pohybové výkonnosti úrovně podprůměrné a horší. Tento 

výsledek nás upozorňuje na negativní skutečnost, že podprůměrná a horší úroveň 

výkonnosti je u studentek standardem, zatímco lepší úroveň výkonnosti je spíše 

menšinovým jevem, což může při zachování této situace pro studentky znamenat opět 

řadu negativních dopadů na jejich tělesné složení a jejich zdravotní stav.

Dále jsme u testovaných studentek hodnotili jejich pohybový režim. Z naměřených

výsledků vyplynulo, že studentky nesplnily námi stanovenou doporučenou denní normu 

10 000 kroků za den, což nám zamítá hypotézu č. 3 a současně nás tento alarmující 

výsledek upozorňuje na to, že pohybový režim testované skupiny studentek je nízký    

a nedostatečný. Z podrobnějšího rozboru pohybového režimu studentek vyplynulo, že

průměrně vyšších výsledků v počtu nachozených kroků, dosahovaly studentky během 

školních dní než během víkendů, což nám sice zamítá hypotézu č. 4, ale současně nám 

poskytuje pozitivní informaci o tom, že školní režim, jehož součástí je i povinná tělesná 

výchova, podporuje pohybovou aktivitu studentek, která vrcholila vždy v pátek, který se 

stal dnem, kdy byla v rámci našeho výzkumu vždy překročena hranice 10 000 kroků za 

den. Naopak velmi negativní a zároveň alarmující se nám jeví výsledky z víkendových 

dní, ve kterých došlo oproti školním dnům k velkému poklesu pohybové aktivity 
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studentek. To lze spatřit nejen v nízkých hodnotách v průměrně nachozených krocích za 

den, ale také v hodnotách maximálního počtu nachozených kroků, které byly vždy 

v neděli, jednoznačně nejnižší, proto se také neděle stala dnem s nejnižší úrovní 

pohybové aktivity studentek.

Zjištěné výsledky našeho výzkumu by měly sloužit k většímu podněcování 

dospívajících studentek k celkové úpravě jejich životního stylu, souvisejícího hlavně se

zvyšováním úrovně jejich pohybové aktivity a výkonnosti, což by se mělo v budoucnu 

pozitivně projevit na jejich tělesném složení, výkonnosti a zdravotním stavu.                                                

Tento výzkum by podle našeho názoru bylo velmi zajímavé rozvést pomocí 

rozsáhlejšího šetření v rámci celé České republiky, aby se naměřené výsledky daly 

zohlednit na celou populaci.
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9							Seznam	zkratek

1. BPPOV - Buď připraven k práci a obraně vlasti

2. BMI - Body Mass Index

3. DDN - doporučená denní norma

4. n - celkový počet testovaných osob

5. p - hladina statistické významnosti 

6. s - směrodatná odchylka

7. SZÚ - Státní zdravotnický ústav

8. s2 - rozptyl  

9. x̄ - aritmetický průměr

10. x̃ - medián 

11. x̂ - modus 
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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.




	Abstrakt
	Abstract
	Obsah
	Úvod
	Teoretická část
	1.1 Pohyb a pohybové aktivity
	1.1.2 Zdravotní benefity pohybových aktivit
	1.1.3 Pohybová nedostatečnost
	1.1.4 Příčiny změn v pohybovém režimu populace
	1.1.5 Možnosti monitorování pohybového režimu populace
	1.2.2.1 Krokoměry

	Vývojová specifika adolescence s ohledem na pohybovou aktivitu
	1.3.1 Adolescence
	1.3.2 Tělesný vývoj v adolescenci
	1.3.3 Psychologické změny v adolescenci
	Emocionální vývoj v období adolescence
	Pohybový režim současných adolescentů
	Volný čas adolescentů
	Obecná doporučení k pohybové aktivitě adolescentů
	1.3.7 Adolescenti a sport

	1.5 Pojmy z oblasti pohybového režimu
	1.5.1 Zdatnost
	1.5.2 Výkon
	1.5.3 Výkonnost
	1.5.4 Pohybová výkonnost

	1.6 Tělesné složení
	1.6.1 Hodnocení tělesného složení
	1.6.2 Body Mass Index
	1.6.3  Kaliperace
	1.6.4 Diagnostika nadváhy a obezity
	1.6.5 Obezita a nadváha
	1.6.6 Příčiny vzniku nadváhy a obezity
	1.6.7 Nadváha a obezita u současné společnosti

	1.7 Testování pohybové výkonnosti
	1.7.1 Důvody využití právě této testové baterie
	Historie vzniku testové baterie Unifittest 6-60
	1.7.3 Charakteristika testové baterie Unifittest 6-60
	1.7.4 Specifika testové baterie Unifittest 6-60
	Unifittest 6-60 - povinné testy
	1.7.5.1 Hodnocení testových disciplín Unifittest 6-60



	Shrnutí
	Cíle a úkoly práce, hypotézy
	3.1 Cíle práce
	3.2. Hypotézy
	3.3 Úkoly práce
	Pro účely naší práce jsme vytvořili postupné kroky výzkumného šetření:

	Metodologická část
	4.1 Charakteristika testovaného souboru
	4.2 Metodika práce
	4.3 Statistické zpracování dat
	4.4Metody pro hodnocení tělesného složení
	4.4.1 Antropometrie

	Tuto metodu využíváme pro měření jednotlivých částí lidského těla na základě standardizovaných postupů, jež zahrnují měření tělesné výšky a hmotnosti Riegerová, 2006.
	4.4.1.2 Tělesná hmotnost

	4.5 Metody hodnocení tělesného složení
	4.5.1 Hodnocení tělesného složení pomocí metody BMI
	4.5.2 Hodnocení tělesného složení pomocí metody kaliperace

	4.6 Organizace výzkumu
	Normy hodnocení povinných testů
	Výsledky práce
	5.1 Výsledky somatických měření testované skupiny studentek
	5.1.1Graf 1 Tělesná výška testovaných studentek
	5.1.2 Graf 2 Tělesná hmotnost testovaných studentek
	5.1.4 Graf 4 Množství podkožního tuku zjištěné metodou kaliperace u testované skupiny studentek

	Hodnocení pohybového režimu studentek pomocí krokoměrů Omron
	5.3.1 Graf 7 Krokoměry - naměřené výsledky za 1. týden hodnocení pohybového režimu studentek
	Tabulka 13 Naměřené výsledky za 1. týden hodnocení pohybového režimu studentek

	5.3.2 Graf 8 Krokoměry - naměřené výsledky za 2. týden hodnocení pohybového
	režimu studentek
	Graf 9 Krokoměry - naměřené výsledky za 3. týden hodnocení pohybového režimu studentek
	Graf 10 Krokoměry – shrnutí výsledků v rámci 3 týdenního měření pohybové režimu studentek

	5.5 Analýza naměřených výsledků z měření pohybové výkonnosti pomocí testové baterie Unifittest 6-60
	5.5.1 Graf 11 T1 - Skok daleký z místa snožmo - bodové hodnocení dle klasifikace Unifittest 6-60
	5.5.2 Graf 12 T2 - Sed lehy za minutu – bodové hodnocení dle klasifikace
	Unifittest 6-60
	5.5.3 Graf 12 T3 - Výdrž ve shybu – bodové hodnocení dle klasifikace
	Unifittest 6-60
	5.5.4 Graf 13 T4 – Dvanáctiminutový běh – bodové hodnocení dle klasifikace
	Unifittest 6-60

	5.6 Celkové zhodnocení naměřených výsledků

	5.7 Diferenciační skóre naměřených výsledků
	5.7.1 Graf 15 Diferenční skóre naměřených výsledků z testování pohybové výkonnosti Unifittest 6-60

	6    Diskuze
	7    Zhodnocení hypotéz
	Závěr
	9       Seznam zkratek
	10    Seznam použité literatury
	Přílohy

