
Oprava na str. 39 

Chybná věta: Tím by mohla být hypotéza potvrzena, ale nás zajímají jednotlivci.  

Opravená věta: Tím by mohla být hypotéza vyvrácena, ale nás zajímají jednotlivci.  

 

Doplnění textu v kapitole 6. diskuze 

Na významný vztah tělesné zdatnosti narazila ve své práci i Haga (2008). Uvádí 

významnou korelaci mezi tělesnou zdatností a motorickou schopností u dětí mladšího 

školního věku. To částečně podporuje naše výsledky vztahu mezi tělesnou zdatností a 

fotbalovými dovednostmi. Pokud má dítě vyšší úroveň tělesné zdatnosti tím pádem by mělo 

mít i vyšší úroveň motorických schopností, které jsou potřeným základem pro učení se 

speciálních dovedností, v našem případě fotbalových. Fakt, že jsou motorické schopnosti 

předpokladem pro úspěšnou realizaci pohybové činnosti uvádí Blahuš, Měkota (1983). 

Testování tělesné zdatnosti doporučuji pravidelně provádět, aby byl v ideálním případě 

zaznamenám posun nebo odhaleny nedostatky. Výsledky bych porovnával i mezi 

jednotlivými ročníky, abychom se ujistili, zda nedochází u mladších ročníků ke snižování 

tělesné zdatnosti. O tom se zmiňuje ve své práci Brázdová (2013), kde testuje žáky prvního 

stupně ZŠ v testech tělesné zdatnosti a porovnává výsledky měřené na stejné kategorii před 

deseti lety. Předpokládala podprůměrnou tělesnou zdatnost u nadpoloviční většiny žáků. Tato 

hypotéza byla potvrzena a v závěru své práce doporučuje zvýšit úsilí vyučujících v prospěch 

dětí. Unifittest 6-60 na hráče fotbalu aplikoval i Vašíček (2009). Testovaná kategorie hráčů 

fotbalu 12-13 let vykazovala nadprůměrné až výrazně nadprůměrné hodnoty, které jsme 

předpovídali u nadpoloviční většiny i u naší skupiny. Jedním z možných faktorů, proč naše 

testovaná skupina nedosáhla předpokládaných hodnot může být teprve roční či dvouleté 

zapojení do tréninkového procesu. To je oproti skupině Vaníčka až šestiletý rozdíl působení 

tréninkového procesu.   
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