
Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 
Katedra tělesné výchovy 

Základní tělesná zdatnost studentů UK PedF Praha 
Porovnání s výzkumem z roku 2000 

Diplomová práce 

Magisterská 

Vedoucí diplomové práce: Vypracoval: 

PaedDr. Jeroným HÁJEK Štěpán KIŠŠ 

Obor: TV-TIV 

Praha 2007 



Poděkování 

Touto cestou bych chtěl poděkovat PaedDr. Jeronýmu Hájkovi za odbornou 

pomoc při zpracování tématu, ochotu a nemalé množství poskytnutých rad, které se 

promítly do konečné podoby diplomové práce. 

2 



Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně, pouze na 

základě studia odborné literatury a konzultací s vedoucím práce. Veškeré literární 

prameny, ze kterých jsem čerpal, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. 

Štěp án Kišš 

7 

V Praze dne 12. dubna 2007. j T 

3 



OBSAH 

1 Úvod 6 

2 Problém a cíl práce 7 

3 Úkoly prácc 8 

A TEORETICKÁ ČÁST 9 

4 Tělesná zdatnost 9 

5 Testování 14 

5.1 Základní pojmy 14 

5.2 Prováděné výzkumy 19 

5.3 Testová baterie použitá při testování studentů PedF UK v Praze v roce 

2006/2007 21 

5.3.1 UNIFITTEST (6 - 60) 21 

5.3.2 Jiné způsoby testování tělesné zdatnosti 29 

5.4 Statistické zpracování 31 

6 Výzkumné metody 34 

6.1 Metody kvantitativní versus metody kvalitativní 34 

6.2 Metody kvantitativní 37 

6.3 Metody kvalitativní 41 

7 Hypotézy 43 

8 Metody a postup práce 44 

B VÝZKUMNÁ ČÁST 46 

9 Výzkumný soubor 47 

9.1 Rozdělení výzkumného vzorku dle pohlaví 47 

9.1.1 Výsledky testování 2007 a srovnání s výzkumem 2000 

v jednotlivých disciplínách - muži 48 

9.1.2 Výsledky testování 2007 a srovnání s výzkumem 2000 

v jednotlivých disciplínách - ženy 49 

9.2 Rozdělení výzkumného vzorku dle oborového studia 53 

9.2.1 Výsledky testování 2007 a srovnání s výzkumem 2000 

v jednotlivých disciplínách - učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

- prezenční studium magisterské 54 

9.2.2 Výsledky testování 2007 a srovnání s výzkumem 2000 

v jednotlivých disciplínách - učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ 

4 



- prezenční studium magisterské - tělesná výchova 55 

9.2.3 Výsledky testování 2007 a srovnání s výzkumem 2000 

v jednotlivých disciplínách - učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ -

prezenční studium magisterské - bez aprobace tělesná výchova 56 

9.3 Vyhodnocení dotazníku 63 

9.3.1 Výsledky jednotlivých otázek - muži 64 

9.3.2 Výsledky jednotlivých otázek - ženy 67 

9.3.3 Výsledky jednotlivých otázek - učitelství pro 1. stupeň ZŠ 70 

- prezenční studium magisterské 

9.3.4 Výsledky jednotlivých otázek - učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ 73 

- prezenční studium magisterské - tělesná výchova 

9.3.5 Výsledky jednotlivých otázek - učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ 

- prezenční studium magisterské-bez aprobace tělesná výchova 76 
10 Diskuse 80 

10.1 Diskuse k úkolům 80 

10.2 Diskuse k hypotézám 82 

11 Závěr 85 

12 Použitá literatura 87 

13 Přílohy 89 

13.1 Seznam příloh 8 9 

5 



1 ÚVOD 

Všichni odborníci na výživu, zdravý životní styl, lékaři a dokonce i 

pedagogové již několik let varují před měnícím se způsobem života, před špatnými 

životními návyky, před stále se zhoršujícím zdravotním stavem populace a 

zvyšujícím se procentem lidí stzv. „civilizačními chorobami". Dokonce některé 

civilizační problémy vyskytující se před 10 lety jsou dnes považovány za normu pro 

dnešní populaci. Jasným příkladem jsou zvyšující se hodnoty pro normu krevního 

tlaku. Výsledek takovýchto změn se projevuje nejen ve zdravotním stavu jedince či 

populace, ale také ve stále se snižující tělesné zdatnosti. Právě tělesná zdatnost bude 

v této diplomové práci testována, a to tělesná zdatnost studentů Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze. Následně budou výsledky testování porovnávány 

s výsledky testování studentů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

z roku 2000. 
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2 PROBLÉM A CÍL PRÁCE 

Problém 

V mé diplomové práci se chci zabývat problémem stále se snižující se tělesné 

zdatnosti obyvatelstva, respektive studentů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze. Pomoci mi může výzkum provedený na studentech Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze roku 2000, který právě tělesnou zdatnost monitoroval, 

předmětem zkoumání bude také skuteěnost, zda-li lze na tento výzkum navázat. 

Naskýtá se také otázka jestli budou výsledky studentů horší ve srovnání s výzkumem 

z roku 2000. Dalším problémem, který chci zkoumat je zájem studentů o stav své 

tělesné zdatnosti. Posledním problémem práce je zda budou mít studenti 

Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zájem o nový předmět, který by se 

zabýval tělesnou zdatností. 

Cíl práce 

Cílem mé diplomové práce je zjistit za použití standardizovaných 

motorických testů tělesnou zdatnost studentů Pedagogické fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze a porovnat tento výzkum s výzkumem, který byl proveden na 

Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2000. V této souvislosti chci 

také zkoumat vztah respondentů k vlastní tělesné zdatnosti a zjistit, zda-li budou mít 

studenti zájem o nový předmět, který by monitoroval tělesnou zdatnost studentů. 
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3 ÚKOLY PRÁCE 

1. Seznámit se a prostudovat výzkum provedený na Pedagogické fakultě 

Univerzity Karlovy v roce 2000. 

2. Testovat posluchače PedF UK v Praze dle stejné testové baterie, která byla 

použita při výzkumu v roce 2000. Následně porovnat naměřené výsledky 

s úrovní tělesné zdatnosti studentů zkoumaných v roce 2000. 

3. Sestavit dotazník ke zjištění postojů respondentů k vlastní tělesné zdatnosti. 

4. Sestavit dotazník ke zjištění postojů respondentů zda by studenti měli zájem o 

nový předmět, který by se zabýval monitorováním a zlepšením tělesné zdatnosti 

studentů. 
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A TEORETICKÁ ČÁST 

Pokud má tato práce dospět k vytyčeným cílům a provést plánovaný výzkum, 

je třeba prostudovat teorii k problematice tělesné zdatnosti, samozřejmě také 

metodiku sestavování testů a následné statistické vyhodnocení výsledků. V této části 

bude také věnována pozornost výzkumným metodám. 

4 Tělesná zdatnost 

Stále častěji se setkáváme s pojmy tělesná zdatnost, tělesná výkonnost, 

sportovní výkon, ovšem stále častěji jsou tyto pojmy zaměňovány a nesprávně 

používány. Důvodem proč se tyto pojmy začaly používat častěji je skutečnost, že 

vzrostl zájem společnosti o zdraví. Dnes není prvořadým úkolem samotná léčba, ale 

klade se především důraz na prevenci, zdraví a jeho zachování. Chceme-li přesněji 

definovat pojem tělesná zdatnost, je potřeba nejprve rozumět pojmu zdraví. Nikoho 

nemůže uspokojit tvrzení, že zdraví je stav bez nemoci. Pokud se zamyslíme, 

zjistíme, že v našem okolí jsou lidé, kteří netrpí žádnou nemocí, ale snadno podléhají 

i malým podnětům z vnějšího prostředí. Jiný příklad jsou lidé, kteří nejsou nemocní 

a zároveň velmi dobře odolávají silným podnětům z okolního prostředí. Tady 

přistupuje k pojmu zdraví, tj. stav bez nemoci , ještě další ukazatel. Dle tohoto 

ukazatele dělíme lidi na více zdravé a méně zdravé. Nyní již začínáme hovořit o 

tělesné zdatnosti. 

Dříve než se budeme více zabývat pojmem tělesná zdatnost, je důležité 

porozumět vztahu mezi pojmy tělesná zdatnost, výkonnost a výkon. Tento vztah nám 

může pomoci objasnit konference, konaná v Liblicích 25. - 28.1 1961. Ta 

definovala tělesnou zdatnost jako: „Tělesná zdatnost je schopnost optimálně 

reagovat na různé podněty prostředí, vyžadující (ve větší či menší míře) tělesnou 

práci" (Čelikovský 1969). Protože práce probíhá vždy v čase, přecházíme tak 

k dalšímu pojmu, množství práce vykonané v časové jednotce, tj. k výkonu. Liblická 

konference definovala také pojem výkonnost, a to jako: „schopnost podávat výkon 

v určité činnosti" (Čelikovský 1969). Je nutno podotknout, že výkonnost je déle 

trvající stav, kdy jedinec podává určité výkony. Pojem zdatnost a výkonnost nejsou 
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totožné. Z uvedené definice zdatnosti plyne, že je to schopnost optimálně reagovat 

na různé podněty, zatím co výkonnost je chápána jako schopnost podávat určitý 

konkrétní výkon. 

Ovšem s touto definicí, prezentovanou v Liblicích, nesouhlasí dosud všichni 

autoři ani u nás, ani v zahraničí. Značnou roli v tomto sporu hraje také význam 

překládaných termínů. Například v Německu pro pojem zdatnost a výkonnost je 

střídavě používán termín „Leistungsfahigkeit", nebo v angličtině je pro tělesnou 

zdatnost používán velice obecný termín „Fitness". Zmatek také přináší fakt, že 

někteří autoři pod pojmem zdatnost rozumí jen tělesnou zdatnost, jiní uznávají pojetí 

daleko širší. Pro názornost uvedu několik definic různých autorů. 

• Dle Bortze znamená zdatnost dynamickou homeostázu nebo také schopnost 

odpovědět adekvátně na tělesné, emoční, duchovní a sociální nároky 

nejrůznějších životních situací. 

• Conference of Youth Fitness definovala pojem zdatnost jako souhrn zdatnosti 

mentální, morální, emoční, sociální, kulturní a tělesné (pohybové). 

• Fischbein chápe zdatnost jako zdraví tělesných ústrojí a jejich schopnost 

účinně pracovat, chápe ji také jako specifickou zdatnost z hlediska zručnosti 

určitých úkonů nebo ji také popisuje jako využívání osobní hygieny. 

• Podle Ánstranda je tělesná zdatnost tvořena schopností organismu udržet při 

vysokém stupni námahy rozmanité vnitřní rovnováhy podle možnosti co 

nejblíže klidovému stavu a obnovit okamžitě po výkonu tyto porušené 

rovnováhy 

• Larson definuje zdatnost jako stav, který charakterizuje stupeň zátěže do 

kterého je organizmus ještě schopen reagovat. Vlastnosti které tento stav 

ovlivňují jsou: 

1) zdraví se zděděnými schopnostmi, 

2) tělesná síla a výkonnost, 

3) schopnost pohybu s minimálním výdejem energie 
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4) schopnost reagovat na stres, napětí denního života, mít jakousi emoční 

stabilitu a jistotu 

5) znalost, porozumění lidského těla, volba životní práce přiměřeně faktům 

6) přizpůsobení člověka druhým lidem a skupinám podle demografických 

zásad ohledu, rovnosti spolupráce, rozumu, inteligence a kázně pro 

odpovědné soužití. 

• Clark definoval tělesnou zdatnost jako: „způsobilost vykonávat každodenní 

úkoly energicky a čile, bez známek únavy, využívat s potěšením volný čas a 

čelit nepředvídatelným jevům, vzdorovat stresu a snášet jej a přežívat 

v obtížných podmínkách, které by nezdatný jedinec musel opustit" (Beneš 

2000). 

• Hájek ve své publikaci Antropomotorika definuje tělesnou zdatnost jako: 

„připravenost organizmu konat práci, bez specifikace o jakou formu práce se 

jedná, resp. je to způsobilost vyrovnávat se s nároky vnějšího prostředí či 

odolávat aktuálním vlivům okolí a stresům" (Hájek 2001). 

Takto definovaná tělesná zdatnost je pak součástí obecné zdatnosti člověka. 

Znamená to tedy, že tělesná zdatnost je komplexní schopnost reagovat pohybo-

vou činností účelně a efektivně na podněty vnějšího prostředí, a zahrnuje také 

náležitý somatický rozvoj a zdatnost funkční. Tělesná zdatnost je výsledkem 

nespecifické adaptace člověka vlivem různých pohybových podnětů. Hlavním 

kritériem je účinnost a hospodárnost práce organizmu, resp. míra fyziologických 

adaptací jedince. V literatuře lze nalézt pojem motorická (pohybová) zdatnost, 

znamená to, že motoricky zdatný jedinec disponuje rozvinutými motorickými 

schopnostmi a je vybaven základními motorickými dovednostmi. Motorická 

zdatnost je částí tělesné zdatnosti. 

Čím dál častěji přestává být tělesná zdatnost orientována pouze na výkon, stále 

častěji vystupuje její zdravotně preventivní působení a její pozitivní vliv na 

celkovou výkonnost člověka bez rozdělení na pracovní a duševní výkonnost. Lze 

pak dělit tělesnou zdatnost na zdravotně orientovanou tělesnou zdatnost a na 

výkonově orientovanou tělesnou zdatnost. 
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• výkonově orientovaná tělesná zdatnost je „zdatnost podmiňující určitý po-

hybový výkon, jehož výsledek je kvantifikován a hodnocen, např. opakované 

sportovní výkony v závodech" (Hájek 2001). 

• zdravotně orientovaná tělesná zdatnost je definovaná jako „zdatnost 

ovlivňující zdravého člověka, nebo také vztahující se k dobrému zdravotnímu 

stavu i s preventivní působností (pozn.: Zdraví je stav úplného tělesného, 

psychického a sociálního blaha). Ve svém důsledku se zdravotně orientovaná 

tělesná zdatnost může projevovat jako stav dobrého bytí, který dovoluje 

vykonávat kvalitně a s vysokým nasazením nezbytné každodenní aktivity, 

může redukovat výskyt některých zdravotních problémů, může výrazně 

ovlivňovat psychiku jedince (prožitky) a může tak obecně přispět k plnějšímu 

prožití života (Hájek 2001). 

Zdravotně orientovaná zdatnost má 4 složky: 

1) kardiovaskulární (aerobní) zdatnost 

2) svalová zdatnost (svalová síla a vytrvalost) 

3) kloubní pohyblivost (flexibilita) 

4) složení těla (určuje množství tělesného tuku jako negativní složku tělesné 

výkonnosti, zároveň jako rizikovou složku zdravotního stavu), měření se 

provádí metodou kaliperace, tzn. měřením množství podkožního tuku tří 

až čtyř kožních řas. 

Z těchto definic je zřejmé, že pojem tělesná zdatnost lze chápat více způsoby. 

Pro účely této práce se nejvíce hodí definice Clarka a Hájka. Vyberme si pouze 

jednu, a to definici Hájka, tělesná zdatnost je tedy: 

„připravenost organizmu konat práci, bez specifikace o jakou formu práce se jedná, 

resp. je to způsobilost vyrovnávat se s nároky vnějšího prostředí či odolávat 

aktuálním vlivům okolí a stresům" (Hájek 2001). 

Vlastní úroveň tělesné zdatnosti je u různých osob různá, zároveň ale múze 

být různá také u stejné osoby v jiný okamžik, příčin může být několik, například: 

aktuální zdravotní stav, psychické rozpoložení a také denní doba. Cílem cvičení by, 
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mimo jiné, mělo být zlepšení tělesné zdatnosti, tzn. organizmus by měl být schopen 

reagovat na zvyšující se podněty, tomuto procesu říkáme adaptace organizmu na 

pohybovou zátěž. 
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5 Testování 

V této části diplomové práce je třeba zmínit se o pojmech motorické testy, 

standardizovanost testu, reliabilita testu, validita testu, korelace testů, testové systémy, 

testová baterie, testový profil. Dále zde bude zmíněno několik informací o prováděných 

výzkumech a následném statistickém zpracování. 

5.1 Základní pojmy 

Úvodem této kapitoly zmiňme a definujme některé základní pojmy. 

Motorické testy 

Testy, které označujeme jako motorické, se vyznačují tím, že jejich obsahem je 

pohybová činnost, která je vymezena pohybovým úkolem testu a příslušnými pravidly. 

Samotná testová situace je pak podnětovou situací, která vyvolává nebo navozuje určitý 

pohybový projev, tj. motorické chování. Examinátor zachycuje, pokud možno přesně, 

některé znaky průběhu tohoto chování, nebo častěji jeho konečný výsledek. Pro 

examinátora může být také důležité registrování odezvy (reakce) organizmu na 

pohybovou zátěž, nikoli pohybovou činnost samotnou (např. step-test). Základní dělení 

motorických testů ukazuje obrázek č 1. Motorické testy by měli splňovat požadavky 

standardizovanosti, validity a reliability. 

maximáln í výkonnost i 

schopnos t ! dovednos t í 

typického p o h y b o v é h o 
pro jevu 

jme 

l abo ra to rn í terénní 

p l n i s t anda rd izované čásleCné s t andard izované 

individuální skup inové 

Obrázek č. 1 Motorické testy 

14 



Standardizovanost testu 

Tato vlastnost testu značí, že test je pro všechny respondenty shodný po stránce 

obsahové, předepsaný je i způsob provedení a výsledné hodnocení je taktéž pro všechny 

respondenty totožné. Pokud všechny zmíněné body platí, říkáme, že test je 

standardizovaný. Standardizace vyžaduje i použití standardizovaných pomůcek (náčiní, 

ocejchovaných přístrojů apod.), promyšlenou, přesnou a pro všechny respondenty stejnou 

instrukci. Zadání, examinátor (osoba, která test provádí) a prostředí (pomůcky, přístroje 

apod.) vytvářejí testovou situaci, která má být reprodukovatelná (v jiném čase, na jiném 

místě, jiným examinátorem). Základním požadavkem je proto minimálně omezit vlivy 

prostředí a examinátora na testu, neboť do testových výsledků se promítají jako "chyby". 

Validita testu 

Validita znamená platnost, pravdivost testu, ukazuje zda měříme opravdu to co 

měřit chceme. Koeficient validity (rxy) přitom určuje míru postihu vlastnosti nebo 

schopnosti, kterou chceme testovat vybraným testem. Nabývá hodnot od 0 - do 1. Čím 

více se blíží 1 tím je validita (platnost) vyšší. V tabulce č.l je vidět koeficient validity 

testů k schopnostem, které budou testovány, tzn. explozivně - silovou schopnost, 

vytrvalostně - silovou schopnost, atd. 

Test Muži Ženy 

(18-24 let) 

Skok daleký z místa 0,50 0,52 

Leh - sed 0,72 0,82 

Shyby 0,54 -

Výdrž ve shýbu - 0,63 

Tabulka č. 1 Koeficient validity rxy 

Koeficienty s hodnotou 0,50 - 0,82 vykazují vysokou míru validity odpovídajících testů, 

tzn. vybrané testy opravdu zkoumají to, co zkoumat mají. 
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Reliabilita testu 
Zatímco validita znamená platnost či pravdivost testu, reliabilita znamená 

spolehlivost testu. Znamená tedy do jaké míry je zvolený test spolehlivý. Koeficient 

spolehlivosti (rxx) přitom určuje stupeň vyrovnanosti skutečné výkonnosti nebo stupeň 

skutečné úrovně pohybových schopností a dovedností vzhledem k vyrovnanosti 

pozorovaných výkonů v testovaném souboru. Z tohoto koeficientu spolehlivosti a 

směrodatných odchylek lze vypočítat střední chybu měření sA , 

s A = ^ J l ~ r x x 

V tabulce č.2 jsou uvedeny koeficienty spolehlivosti společně se střední chybou 

testu. Testovaní respondenti byli 19-ti letí studenti. 

Test - měření Střední chyba testu 

Muži Ženy 

Skok daleký z místa 0,93 5,6 cm 5,3 cm 

Leh - sed (60s) 0,85 3,0 opak. 2,9 opak. 

Shyby (muži) 0,94 1 shýb 

Výdrž ve shýbu (ženy) 0,85 2-4 s 

Hluboký předklon 0,94 2 cm 1,7 cm 

Tělesná výška 0,996 0,4 cm 0,4 cm 

Hmotnost 0,98 1,2 kg 1,0 kg 

Tabulka č.2 Odhad koeficientu spolehlivosti (rxx) a střední chyby testu 

Pro examinátory vyplývají z dat uvedených v tabulce č.2 dat tyto závěry: 

1) všechny testy obsažené v tabulce jsou dostatečně spolehlivé; 
2) přesto, že koeficienty rxx jsou dosti vysoké, je střední chyba testování u všech 

motorických testů (např. ve srovnání s antropometrií) dosti velká. Např. při měření 

tělesné výšky obnáší několik mm, při zjišťování délky skoku několik cm. Nejedná 
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se ovšem o chybu měřiče délek ani chybu měřící pomůcky, ale o nezpůsobilost 

cvičence reprodukovat tentýž výkon při opakovaném měření. 

Dostatečnost spolehlivosti u motorických testů ukazuje tabulka č.3. Porovnáme-li tuto 

tabulku s hodnotami rxx v tabulce č.2, zjistíme, že testy mají vysokou spolehlivost. Test 

leh - sed a výdrž ve shýbu u žen má dobrou spolehlivost. 

Tradované posouzení Koeficient spolehlivosti rxx 

Vysoká spolehlivost 0,999 - 0,900 

Dobrá spolehlivost 0,890-0,800 

Nízká spolehlivost 0,790 - 0,70 
Nedostatečná spolehlivost Nižší 

Tabulka č.3 Dostatečnost spolehlivosti motorických testů 

Korelace testů 

Korelace dvou testů udává těsnost lineárního statistického vztahu mezi oběma 

testy, takovýto korelační kvocient je číslo bezrozměrné, může nabývat hodnoty od -1 až 

do +1. Znaménko + vyjadřuje přímou závislost mezi testy, znaménko - vyjadřuje 

nepřímou závislost mezi testy, 0 znamená lineární nezávislost, hodnota blížící se k +1 

vyznačuje vysokou závislost. V tabulce č.4 jsou naznačeny korelační kvocienty mezi 

vybranými testy. 

Test Skok daleký z Leh - sed Shyby / Výdrž 

místa 

Leh - sed 0,24 

Shyby / Výdrž 0,31 0,33 
Tělesná výška 0,15 -0,01 -0,21 

Hmotnost -0,00 -0,04 -0,26 

Tabulka č.4 Korelace mezi testy 
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V této tabulce jsou všechny korelační kvocienty testů pozitivní, pohybují se 

v rozmezí 0,24 až 0,36. To značí, že každý z těchto testů postihuje jen určitý aspekt 

motorické zdatnosti, navzájem jsou však nezastupitelné. Korelace testových výsledků s 

výsledky měření tělesné výšky a hmotnosti naznačují, že testové výsledky jsou tělesnými 

rozměry jen málo ovlivněny. Vidíme pouze malý pozitivní vliv vyšší tělesné výšky na 

délku skoku a negativní vliv velké tělesné hmotnosti na výkon ve shybech. 

Testové systémy 
Souhrnný pojem testy zahrnuje nejen jednotlivé zkoušky (např. běh na 60 m), ale i 

testové systémy složené z většího počtu (nejméně dvou a více testů) samostatně 

skórovaných testů, jež tvoří určitý celek, tyto testy se pak zadávají najednou. 

Testová baterie 

Testová baterie může být homogenní nebo heterogenní a vyznačuje se tím, že 

všechny testy (subtesty), které jsou součástí baterie, jsou standardizovány společně a 

výsledky subtestů se kumulují; ve svém souhrnu vytvářejí jeden výsledek (skóre baterie). 

Testový profil 

Testový profil je oproti testové baterii mnohem volnější spojení jednotlivých 

testů; kumulovaný výsledek se neuvádí. Atletický profil žáka mohou tvořit např. tři testy: 

běh, skok a hod. Jejich skóre jsou tři samostatné výsledky, často předkládané v grafické 

formě. 

Názvy testů a testových baterií 

Jednotlivé testy se pojmenovávají nejčastěji podle toho co je obsahem tohoto testu, 

např. skok daleký z místa odrazem snožmo, leh - sed opakovaně, výdrž ve shýbu ženy, 

opakované shyby muži, hluboký předklon v sed, běh 800 m ženy, 1500 m muži. Název 

testové baterie obvykle vychází z pojmenování toho, co se má postihovat (měřit), často se 

rozšiřuje i o charakteristiku populační skupiny, které je určena, např. "Test motorické 

způsobilosti kandidátů studia tělesné výchovy". Pokud je název delší, je možné ho 

zkrátit, zkratku pak tvoří první písmena vybraných slov nadpisu (např. TMZ). S různými 

typy testů se setkáme v kapitole 5.3.1 a 5.3.2. 
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5.2 Prováděné výzkumy 

Zajímavým přínosem pro tuto diplomovou práci by bylo mimo posouzení 

výsledků měření s výzkumem provedeným v roce 2000 také informace o výzkumech, 

prováděných na jiných univerzitách. V rámci této diplomové práce, tedy testovaní tělesné 

zdatnosti, byly osloveny následující univerzity: 

• Univerzita Palackého, kontaktní osoba PhDr. Rostislav Hladký 

• FTVS, kontaktní osoby Prof. Ing. Václav Bunc, CSc., Doc. MuDr. Jan Heller, 

CSc. 

• Západočeská univerzita v Plzni, kontaktní osoba Ladislav Čepička,Ph.D. 

• Jihočeská univerzita, kontaktní osoba Jaroslava Zajícová 

• Univerzita Pardubice, kontakt e-mailová adresa na KTS 

• Univerzita v Ostravě, kontaktní osoba Věra Tomanová 

• Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, kontaktní osoba Marcela Němečková 

• Univerzita Hradec Králové, kontaktní osoba Doc. PaedDr.Jiří Ryba,CSc. 

• Česká zemědělská univerzita v Praze, kontaktní osoba PaedDr. Dušan Vavrla 

• Vysoká škola ekonomická v Praze, kontaktní osoba Mgr. Miloš Pádivý 

Mimo výzkumy prováděné na jednotlivých univerzitách by byla zajímavá také 

zmínka o výzkumech prováděných MŠMT, osloveni byly proto náměstek ministryně Ing. 

Ivo Kaderka, CSc., sekretář náměstka ministryně Jan Kocourek, odbor sportu a 

tělovýchovy Alena Ladmanová. 

I přes čas a ochotu dotázaných osob se informace o testování tělesné zdatnosti 

nepodařilo získat. Jediné informace o testování tělesné zdatnosti, které jsou pro tuto 

diplomovou práci dostupné, poskytla Západočeská univerzita v Plzni a FTVS. 

Přikládám příklady korespondence s univerzitami: 

1) Emailová odpověď od Doc. PaedDr. M. Kopeckého, Phd., Univerzita Palackého 

„Vazeny studente, 

srdecne Vas zdravim. Dostali jsme od Vas dotaz ohledene telesne zdatnosti studentu PdF 
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v Olomouci. Bohužel, na nasi fakultě se testováni telesne zdatnosti studentu neprovádí a 

proto vam nemůžeme poskytnout požadované informace. Přeji uspesne dokončeni DP. S 

pozdravem doc. PaedDr. M. Kopecký, Ph.D." (Kopecký 2007). 

2) Emailová odpověď od Mgr. Miloše Pádivého, Vysoká škola ekonomická 

„Dobrý den, zklamu vás, ale na našem pracovišti toto testování neprovádíme. 

M.Pádivý" (Pádivý 2007). 

3) Emailová odpověď od PaedDr. Karla Rubáše CSc., Západočeská univerzita v Plzni 

„Ano, na naší FPE ZČU v Plzni skutečně testujeme, a to přesně 1/4 

století...Ovšem vzhledem ke stáří a mému tradicionalismu test.baterie 

odpovídá tehdejším poznatkům= RS (většinou 20m letmo-fotobuňky už tehdy 

jsme měli!,příp.30 či 40m) + dálka z místa (standardně) +6 skok P-L s 

doskokem na 1 nohu + Burpee test (Angličáky) za 1 min s kontrolou 

dodržování poloh. Vlastní (standardizované) bodovací tabulky, 

porovnávání výkonnosti jednotlivě,skupino vě,rořníkově.Historické 

tabulky,kde je cca několik set žen a více než 1000 M.Vše-překvapivě-i 

dnes působí velice motivačně-bohužel,vzhledem k trendům,spíše 

demotivačně..Jistě chápete,že konkrétní výsledky z více důvodů vám 

nemůžeme poskytnout k publikaci...Zdraví,případnně doplní PaedDr.karel 

rubáš,CSc.-vedoucí sekce atletiky..." (Rubáš 2007). 

Dle informací, získaných od prof. Buňce z Fakulty tělesné výchovy a sportu se 

komplexní testování tělesné zdatnosti studentů neprovádí. Stejně tak jako na jiných 

univerzitách jsou studenti tělesné výchovy testováni při talentových zkouškách a poté 

splňují požadavky jednotlivých kurzů. Nicméně testováním tělesné zdatnosti se Fakulta 

tělesné výchovy a sportu zabývá. Tyto výzkumy byly zadávány Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy. 

1. výzkum byl prováděn vletech 1997 - 2000, jmenoval se Školní mládež ke 

konci 20.století, byl dotován zadavatelem. Úkolem bylo testování tělesné zdatnosti žáků 

ve věku 6 -14 let. Výsledky tohoto výzkumu slouží k posouzení tělesné zdatnosti žáků 
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v dané věkové kategorii. Norma vyplívající z tohoto výzkumu pro věk 6 - 9 let je uvedena 

v kapitole přílohy, Příloha ě.l Norma tělesné zdatnosti žáků ve věku 6 - 9 let. 

2. výzkum byl prováděn v letech 1999 - 2005, jmenoval se Role pohybových 

aktivit v životě dětí a mládeže, byl dotován zadavatelem. Úkolem bylo testování aerobní 

zdatnosti populace ve věku 6 - 8 0 let. Muži byli testováni v těchto disciplínách: 2000m 

chůze nebo běh, 5000m jízda na kole, 300m plavání, V 0 2 m a x / k g . Ženy byly testovány 

v těchto disciplínách: 2000m chůze nebo běh, 5000m jízda na kole, 300m plavání, ženy a 

V 0 2 max / k g . Výsledky tohoto testování aerobní zdatnosti slouží k posouzení aerobní 

zdatnosti populace ve věku 6 - 8 0 let. Norma vyplívající z tohoto výzkumu pro muže a 

ženy ve věku 1 4 - 7 0 let je uvedena v kapitole přílohy, příloha č.2 Table 1 muži a příloha 

č.3 Table 2 ženy. 

5.3 Testová baterie použitá při testování studentů PedF UK v Praze 

v roce 2006/2007 

Teoretickým východiskem pro výběr vhodných testů, kterými by se dala dle všech 

pravidel testování testovat tělesná zdatnost studentů PedF UK v Praze, byl UNIFITTEST 

(6-60). 

5.3.1 UNIFITTEST (6 - 60) 

UNIFITTEST (6 - 60) je první standardizovanou diagnostickou metodou pro 

zjišťování úrovně vybraných základních motorických schopností a výkonnosti. Tato 

testová baterie byla zkonstruována Karlem Měkotou a Rudolfem Kovářem v České 

republice, podstata netkví v konstrukci testů nových, nýbrž ve vytvoření testového 

systému z již známých testů. Unifíttest (6 - 60) se skládá ze 4 testů a somatického měření. 

Tři z těchto testů diagnostikují tři důležité motorické schopnosti, a to 

1. explozivně - silovou schopnost, 

2. vytrvalostně - silovou schopnost, 

3. aerobně lokomoční vytrvalostní schopnost. 
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Čtvrtý test je specializován na zkoumanou věkovou kategorii, zabývá se tedy tou 

motorickou schopností, která je pro tuto věkovou kategorii důležitá.Výhodou této baterie 

je široké věkové rozpětí testovaných osob, které je od 6 let do 60. Proto hovoříme také o 

UNIFITTESTU (6 - 60). 

Součástí testu jsou statisticky odvozené normy, které jsou platné pro českou 

populaci. Ze základního somatického měření (váha, výška, podkožní tuk) lze vypočítal 

index BMI (Body Mass Index) a posoudit množství podkožního tuku. 

UNIFITTEST je základem unifikovaného stavebnicového systému, který dovoluje 

přidávat další testy dle potřeby uživatele. 

Tato práce zkoumá tělesnou zdatnost studentů PedF UK v Praze a srovnává ji 

s výzkumem provedeným na studentech v roce 2000. Testovaný soubor musí obsahovat 

stejné testy, jako byly použity při předešlém testování. Jsou to : 

• skok daleký z místa odrazem snožmo (testuje explozivně - silové schopnosti) 

• leh - sed opakovaně (testuje vytrvalostně - silové schopnosti) 

• výdrž ve shýbu ženy, opakované shyby muži (testy volitelné dle věku) 

• hluboký předklon v sedu (testy volitelné dle věku) 

• běh 800m ženy, 1500m muži (testuje aerobně lokomoční vytrvalostní schopnost) 

• somatická měření 

Skok daleký z místa odrazem snožmo 

Zařízení: Rovná, pevná plocha (žíněnka, plstěný nebo gumový pás, doskočiště na 

hřišti), měřící pásmo 

Provedení: Ze stoje mírně rozkročného těsně před odrazovou čarou (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 trupu jsou dovoleny, není však povoleno 

poskočení před odrazem. Provádějí se tři pokusy. 
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Hodnocení a záznam: Hodnotí se délka skoku v centimetrech (cm), zaznamenává se 

nejlepší ze tří pokusů. Přesnost záznamu 1 cm. 

Pokyny a pravidla: 

• Pohybový úkol vysvětlíme a předvedeme. 

• Odraz se provádí z rovné, pevné a neklouzavé plochy, není dovolena opora 

(např. o pevný okraj doskočiště) 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 téměř na stejné úrovni. 

• Měří se vzdálenost od čáry odrazu k zadnímu okraji poslední stopy dopadu 

(týká se i dotyku podložky jinou částí těla než chodidlem). 

Leh - sed opakovaně 

Zařízení: Plstěný pás, koberec nebo tuhá gymnastická žíněnka, stopky. 

Provedení: Testovaný zaujme základní polohu leh 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 testovaný co 
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nejrychleji opakovaně sed (oběma lokty se dotkne souhlasných kolen) a leh 

(záda a hřbety rukou se dotknou podložky) s cílem dosáhnout max. počet 

cyklů za dobu 60 s. 

Hodnocení a záznam: Hodnotí a zaznamenává se počet úplných a správně 

provedených cyklů (cviků) za dobu 1 minuty (jeden cyklus = přechod z lehu 

do sedu a zpět do lehu). Pokud testovaný nevydrží cvičit celou jednu minutu, 

nevadí, přerušení cvičení je přípustné. 

Pokyny a pravidla: 

• Test se provádí jen jednou. Po výkladu a ukázce si testovaný vyzkouší 

správné provedení (v pomalém tempu provede dva kompletní cviky). 

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

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

lokty na podložce, v sedu dotek kolen lokty (kontroluje pomocník). 

• Není dovoleno odrážení pomocí loktů, hrudní části páteře a zad od podložky. 

• Pohyb je třeba provádět plynule a bez přestávek po celou dobu jedné minuty, 

pauza (jedna nebo více) v důsledku únavy je však možná. 

• Skupinovým testováním ve dvojicích lze současně testovat několik osob, 

počet správně provedených cviků počítá necvičící. Testujícímu se doporučuje 

hlásit čas po 15 sekundách. 

Obrázek č. 3 Sed - leh 

Výdrž ve shýbu (dívky a ženy) 

Zařízení: Doskočná hrazda (průměr žerdi 2-4 cm), stolička, stopky. 

Provedení: Testovaná zaujme (eventuálně s dopomocí) základní polohu - shýb na 
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hrazdě, držení nadhmatem, brada nad žerdí. V této poloze se snaží vydržet 

co nejdelší dobu. 
Hodnocení a záznam: Měří se čas výdrže v sekundách. Přesnost záznamu 1 sekunda. 

Pokyny a pravidla: 

• Základní poloha se zaujímá s dopomocí (s použitím stoličky apod.), nohy se 

nesmějí dotýkat podložky. 

• Test končí, klesne-li brada testované pod úroveň žerdě. 

Obrázek č.4 Opakované shyby, výdrž ve shýbu 

Opakované shyby (muži) 

Zařízení: Doskočná hrazda (průměr žerdi 2-4 cm). 

Provedení: Ze svisu nadhmatem na doskočné hrazdě (úchop v šíři ramen) se 
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testovaný opakovaně přitahuje do shýbu (brada nad žerdí) a spouští zpět do 

základní polohy (paže zcela napnuty). Cílem je provést maximální počet shybů. 

Hodnocení a záznam: Zaznamenává se počet ukončených a správně provedených 

shybů. Přesnost záznamu 1 shýb. 

Pokyny a pravidla: 

• Test se provádí plynule a bez přerušení, není povoleno využívat pohybu 

(kmih, přítrhy apod.). 

• Nedokonale provedený shýb se nezapočítává, test končí, jestliže testovaný 

přeruší plynulý pohyb na dvě a více sekund, popřípadě dvakrát za sebou se 

nepřitáhne do požadované polohy. 

Hluboký předklon v sedu 

Zařízení: Standardní a unifikované měřící zařízení. Sestává ze stolku, či bedny 

následujících rozměrů: délka 35 cm, šířka 45 cm, výška 32 cm. Rozměry 

vrchní desky jsou: délka 55 cm, šířka 45 cm. Vrchní deska přesahuje o 15 cm 

stěnu, o níž se opírají chodidla. Na vrchní desce je vyznačena stupnice od 0 do 

50, eventuálně instalováno měřící zařízení, jehož základ tvoří posuvný jezdec. 

Nula je na přední hraně desky. 

Provedení: Testovaný zaujme polohu sed snožmo u testovacího zařízení, o jehož 

přední stěnu se opírá chodidly. Nohy jsou v kolenou napjaté. Předpaží a 

postupně se předklání tak, že napnuté prsty rukou sune po délkovém měřítku 

na vrchní desce (posouvá jezdec posuvného měřidla) co nejhlouběji. Nohy 

musí zůstat po celou dobu výkonu v kolenou napjaté, v krajní poloze je výdrž 

2 s. 

Hodnocení a záznam: Hodnotí se délka dosahu prostředních prstů na centimetrovém 
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měřidle, v případě nestejné vzdálenosti obou rukou se hodnotí průměr dosahů 

prstů obou rukou. Přesnost záznamu 1 cm. Test se provádí dvakrát, 

zaznamenává se lepší výsledek. 

Pokyny a pravidla: 

• Test zahajujeme výkladem a ukázkou. 

• Testu předchází jednoduché standardní rozcvičení: 4 strečinkově provedené 

předklony v sedu, u posledního kontrolní výdrž 2 s. 

• Testovaný je bos, napnutá kolena fixuje u testované osoby examinátor nebo 

jeho pomocník. Pokus s pokrčenými koleny se zruší a nařídí se nový pokus. 

• Krajní polohy v předklonu nesmí být dosaženo hmitem. Platný je pouze 

dotyk v poloze, v níž je možná výdrž (2 s). 

Obrázek č.5 Hluboký předklon v sedu 

Běh na 800 m /1500 m 

Zařízení: Atletická dráha, stopky, startovní pistole (píšťalka). 

Provedení: Běží se po atletické dráze, startuje se z vysokého postoje, podle běžných 

atletických zvyklostí. Úkolem je uběhnout danou dráhu v co nejkratším čase. 

Běh lze střídat s chůzí (pokud testovaný není schopen běhu). 
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Hodnocení a záznam: Měří se dosažený čas s přesností na sekundy. 

Pokyny a pravidla: 

• Doporučuje se přidělit testovaným startovní čísla a hlásit průběžně mezičasy. 

• 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, či pokud se testovaný 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 prsou, 

silná únava, slabost, snížená smyslová kontrola n e b o jakýkoliv jiný bolestivý 

nebo nezvyklý úkaz), je žádoucí test ihned přerušit. 

Somatická měření 

Ze somatických měření bylo vybráno stejně jako v předešlém výzkumu z roku 

2000 měření tělesné hmotnosti a výšky. Tělesnou hmotnost budeme měřit na osobní 

pákové váze, zapisovat v jednotkách [m] = kg a výšku nejlépe pomocí nástěnné stupnice a 

pravoúhlého pravítka, výsledek bude prezentován v [h]=m. 

Z těchto veličin budeme vypočítávat BMI (Body Mass Index), tento index 

vyjadřuje index tělesné hmotnosti a vykresluje úroveň nadváhy. Vypočítá se jako podíl 

hmotnosti [m] = kg a druhé mocniny výšky [h] = m. 

1.2 
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5.3.2 Jiné způsoby testování tělesné zdatnosti 

UNIFITTEST (6-60) není jediným způsobem testování tělesné zdatnosti. V této 

části diplomové práce bude zmínka o EUROFITTESTU, EUROFITU, 

FITNESSGRAMU. 

EUROFITTEST (Europan Tests of Physical Fitness) 

Tento testový systém je určen převážně pro zjišťování tělesné výkonnosti školní 

mládeže. Testový manuál vydal Výbor pro rozvoj sportu Rady Evropy ve Strasbourgu v 

roce 1993. Rozsáhlejší šetření byla provedena např. v Polsku, Itálii, Holandsku, Belgii a 

na Slovensku. V českých zemích nebylo větší testování realizovalo, k dispozici jsou 

pouze dílčí údaje. Nicméně i ty jsou zajímavé, protože nám poskytují jediné možné 

porovnání úrovně naší školní populace s ostatními evropskými zeměmi, mluvíme-li o 

motorické výkonnosti. 

EUROFIT pro dospělé (Eurofit for Adults) 

Jedná se o hodnocení zdravotních komponent tělesné zdatnosti. Testový manuál 

byl v anglické verzi originálu publikován Výborem pro rozvoj sportu při Radě Evropy ve 

spolupráci s UKK Institutem pro výzkum podpory zdraví v roce 1995, překlad tohoto 

manuálu provedl prof. PhDr. Rudolf Kovář, DrSc., vydalo Karolinum, Praha, 1997. 

Struktura EUROFITU, testové baterie je koncipována vzhledem k základním komponen-

tám zdravotně orientované tělesné zdatnosti, přičemž jsou navrženy různé varianty testů 

podle stupně důležitosti. Tuto strukturu popisuje příloha č.4 Struktura testové baterie 

EUROFIT pro dospělé. 

FITNESSGRAM 

Americká testová baterie FITNESSGRAM je významnou součástí zdravotně 

orientovaného tělovýchovného programu pro školní mládež. Tento program vede 
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společnost AFA. Testová baterie FITNESSGRAM obsahuje testy rozdělené do 3 skupin: 

1) aerobní kapacita, 2) tělesné složení, 3) svalová síla, vytrvalost, flexibilita. Tabulka č.5 

ukazuje strukturu testové baterie FITNESSGRAM. 

Aerobní kapacita (volba jednoho testu) * Vytrvalostní člunkový běh, běh na 1 

míli, chůze na 1 míli (od 13 let) 

Tělesné složení (volba jednoho postupu) * Měření kožních řas, BMI, bioelektrická 

impedance nebo automatizovaný kaliper 

Svalová síla, vytrvalost, flexibilita 

Síla a vytrvalost břišních svalů * Hrudní předklony lehu pokrčmo 

Síla a vytrvalost svalů horní části trupu 

(volba jednoho testu) 

* Kliky 90°, shyby ve svisu ležmo, shyby, 

výdrž ve shýbu 

Síla a flexibilita extenzorů trupu * Záklon v lehu na břiše 

Flexibilita (volba jednoho testu) * Předklon v sedu předklonmo jednonož, 

dotyk prstů za zády 

Poznámka: * povinné nebo preferované testy. 

Tabulka č.5 Složení testové baterie FITNESSGRAM (Česká kinantropologie 2003) 
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5.4 Statistické zpracování 

Výzkumem zjištěná data budou dosazena do grafu a statistických vzorců. 

Z mnoha statistických vzorců nás bude nejvíce zajímat aritmetický průměr, modus, 

medián, rozptyl, směrodatná odchylka. Výhodou statistiky je přehlednější pracování 

s daty a vytváření obecnějších závěrů, usnadňuje nám práci s velkým množstvím dat. Ve 

výzkumné části budou výsledky zkoumání doplněny ještě o grafy, ty nám umožní 

graficky znázornit či porovnat získaná data. 

Aritmetický průměr 

Aritmetický průměr je statistická veličina, která v jistém smyslu vyjadřuje 

typickou hodnotu popisující soubor mnoha hodnot. Aritmetický průměr se obvykle 

značí vodorovným pruhem nad názvem proměnné, popř. řeckým písmenem p. 

Definice aritmetického průměru je 

tzn. součet všech hodnot vydělíme jejich počtem. V běžné komunikaci se obvykle 

obecným slovem průměr myslí právě aritmetický průměr. 

Aritmetický průměr je zřejmě nejčastěji používaný statistický pojem, který se 

objevuje i v běžné lidské komunikaci. S tím ovšem souvisí i fakt, že je velice často 

využíván chybně, či dokonce záměrně zneužíván, např.: 

• Nejčastější chybou je aplikace aritmetického průměru tam, kde je na místě 

využít jinou statistiku. Např. aritmetický průměr studentů PedF UK v Praze 

ve skoku o tyči by mohlo být velice vysoké číslo, což ovšem neznamená, že 

typický student této fakulty je výborný tyčkař. Tento fakt pouze odráží tu 

skutečnost, že v dané skupině studentů by byl reprezentant České republiky 

ve skoku o tyči. Jinými slovy: jediná hodnota, která se velice výrazně odlišuje 

od ostatních, může ovlivnit hodnotu aritmetického průměru tak, že vyjadřuje 

jen zcela zkreslené údaje. Např. aritmetickým průměrem souboru 
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{1,2,2,2,3,9} je 3,2, přestože pět ze šesti hodnot tohoto souboru je menších. V 

obdobných případech je mnohem vhodnější použít pro vyjádření typické 

hodnoty medián (který je u této množiny roven dvěma, což je mnohem lepší 

popis typické hodnoty). 

• Další běžnou chybou je očekávání, že aritmetický průměr splňuje některé 

vlastnosti, i když tomu tak není. Například vůbec nemusí být pravdou, že 

přibližně polovina hodnot souboru je menších a polovina větších (pro ukázku 

viz první příklad). Tuto vlastnost má medián, aritmetický průměr obecně 

nikoliv. 

Modus 

Modus náhodné veličiny X (označováno jako Mod (X) nebo x) je hodnota, 

která se v daném statistickém souboru vyskytuje nejčastěji. Výhodou modu je, že ho 

lze snadno použít i pro nečíselná data, kde např. aritmetický průměr použít nelze. 

Např. modus souboru {svou tělesnou zdatnost se snažím zlepšit, svou tělesnou 

zdatnost si udržuji, o svou tělesnou zdatnost se nestarám, svou tělesnou zdatnost se 

snažím zlepšit, svou tělesnou zdatnost se snažím zlepšit, o svou tělesnou zdatnost se 

nestarám, } je: svou tělesnou zdatnost se snažím zlepšit. 

Modus tedy používáme tehdy, chceme-li zjistit, která hodnota je 

nejpravděpodobnější pro daný soubor. 

Medián 

Medián (označován Me) je hodnota, jež dělí řadu podle velikosti seřazených 

výsledků na dvě stejně početné poloviny. Ve statistice patří mezi míry centrální 

tendence. Platí, že nejméně 50 % hodnot je menších nebo rovných a nejméně 50 % 

hodnot je větších nebo rovných mediánu. 

Pro nalezení mediánu daného souboru lze pouze hodnoty seřadit podle 

velikosti a vzít hodnotu, která se nalézá uprostřed seznamu. Pokud má soubor sudý 

počet prvků, obvykle se za medián označuje aritmetický průměr hodnot na místech 
nl2 a nl2+1. 

Obecně se za medián dá považovat více čísel. V už zmíněném případě sudého 

počtu prvků neexistuje jedinečná střední hodnota. Platí však, že polovina hodnot je 

32 



menší nebo rovna a polovina prvků je větší nebo rovna, ať už se za medián zvolí 

libovolné z obou prostředních čísel. Totéž dokonce platí i pro libovolné číslo, jehož 

velikost leží mezi těmito dvěma čísly. Proto se jako medián takového souboru může 

vzít libovolné z obou prostředních čísel i libovolné z čísel mezi nimi. 

Variační rozpětí 
Míra rozptýlení (variability) ukazuje, jak jsou jednotlivé hodnoty v souboru 

rozptýleny, určuje tedy zda je soubor homogenní nebo heterogenní. Nejjednodušší 

charakteristikou rozptýlení hodnot je variační rozpětí R. Tato veličina vyjadřuje 

rozdíl mezi největší a nejmenší hodnotou. 

Směrodatná odchylka 
Směrodatná odchylka vypovídá o tom, jak moc se od sebe navzájem liší 

typické případy v souboru zkoumaných čísel. Je-li malá, jsou si prvky souboru 

většinou navzájem podobné, a naopak velká směrodatná odchylka signalizuje velké 

vzájemné odlišnosti. Směrodatná odchylka je nejužívanější míra variability. Značí se 

s, což je druhá odmocnina rozptylu. 

, tedy 

význam písmen: 

x aritmetický průměr 

jednotlivé hodnoty 

součet 

počet výsledků, hodnot, respondentů 

modus 

medián 

variační rozpětí 

maximální hodnota 

minimální hodnota 

směrodatná odchylka 

x, +x2 +... + JC, 

I 
n 

Mod(x) 

Me 

R 

s 
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6 Výzkumné metody 

Při rozboru literatury k problematice výzkumných metod bylo zjištěno, že 

v současné době není vyřešena otázka systému a klasifikace vědeckého výzkumu 

v pedagogice. Různí autoři volí různé způsoby klasifikace a dospívají proto 

k odlišnému uspořádání systému metod. Všichni se ale shodují, že nelze jednotlivé 

metody izolovat. Je nutné vidět jednotlivé metody v těsném sepětí. 

Například Jarmila Skalková ve své knize Úvod do metodologie a metod 

pedagogického výzkumu dělí výzkumné metody na: 

• metody empirické (dotazník, rozhovor, pozorování, experiment, 

testování,...) 

• metody teoretické (analýza,syntéza, indukce,dedukce,modelování,...) 

• metody historicko - srovnávací (srovnávací, historicko srovnávací,...) 

Tato publikace byla vydána v roce 1983, proto bylo nutné najít novější 

literaturu. Dalším studiem literatury se však dostáváme ke knize Jarmily Skalkové 

Obecná didaktika, vydána 1999, a knize Petra Gavory, Úvod do pedagogického 

výzkumu, tato publikace byla vydána v roce 2000. Tyto publikace prezentují 

výzkumné metody ve zcela jiném rozdělení, a to: 

• metody kvantitativní 

• metody kvalitativní 

Pro účely této diplomové práce bylo zvoleno rozdělení dle Gavory, tedy metody 

kvantitativní, metody kvalitativní. 

6.1 Metody kvantitativní versus metody kvalitativní 

Jak sám název prozrazuje, kvantitativní metody pracují s číselnými 

údaji. Zjišťují množství, rozsah nebo frekvenci výskytu jevů, resp. jejich míru 

(stupeň). Výhodou je, že se číselné údaje dají matematicky zpracovat. Je možno je 

sčítat, vypočítat jejich průměr, vyjádřit je v procentech nebo použít další metody 

matematické statistiky (vyjádřit směrodatnou odchylku,...). Ti, kdož preferují 
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kvantitativně orientované metody výzkumu jsou hrdi na možnost precizního a 

jednoznačného vyjádření výzkumných údajů v podobě čísel. 

Druhou skupinou výzkumných metod jsou metody kvantitativní. Tyto metody 

uvádí zjištění ve slovní (nečíselné) podobě. Jde o popis, který je výstižný, plastický a 

podrobný. Zastánci kvalitativního výzkumu hodnotí údaje sesbírané při 

kvantitativním výzkumu jako hrubé a argumentují tím, že za čísly se ztrácí člověk. 

Více než hodnot a čísel si cení významu, který sděluje zkoumaná osoba. Podle nich 

pedagogické jevy není možno mechanicky sčítat, statisticky shrnout a závěry z nich 

široce zevšeobecňovat. 

Dalším bodem srovnání je přístup zkoumajícího ke svému objektu. Zkoumající 

si při použití kvantitativních metod snaží držet odstup od zkoumaných jevů. Tím 

zabezpečuje nestrannost pohledu. Opačný přístup má zkoumající, který používá 

kvalitativní metody, ten se snaží o sblížení se zkoumanými osobami, o proniknutí do 

situací, ve kterých vystupují, protože jen tak jim může rozumět a může je popsat. 

Při kvantitativním výzkumu zkoumající osoby ani nemusí vidět, např. když 

používá jako výzkumnou metodu dotazník nebo sebehodnotící škály. Naopak, 

kvalitativní výzkum používá hlavně takové metody, které umožňují být se 

zkoumanými osobami tváří v tvář: zejména interview a participační (zúčastněné) 

pozorování. 

Metody můžeme také hodnotit dle výběru výzkumného vzorku. Kvantitativní 

metody výzkumu se snaží vybírat zkoumané osoby tak, aby co nejlépe 

reprezentovaly jistou populaci (např. žáky 3.třídy ZŠ nebo učitele soborem TV). 

Nejlepší výběr je náhodný (losováním), protože odpovídá požadavkům matematické 

teorie pravděpodobnosti. Předpokladem pro zobecňování výsledků zkoumání na 

celou populaci je správné vybrání reprezentativního vzorku zevšeobecňovat na celou 

populaci (platí např. pro všechny žáky 3.tříd ZŠ nebo všechny učitele s oborem TV). 

Zkoumajícího, který používá kvalitativní metody zajímá spíše konkrétní 

osoba, konkrétní žák nebo skupina žáků, skupina učitelů, konkrétní škola apod. 

Kvalitativní výzkum je podrobným popisem tohoto případu. Cílem kvalitativních 

metod není široké zevšeobecnění údajů, ale hluboké proniknutí do konkrétního 

případu a objevení nových souvislostí, které se hromadným výzkumem nedají 

odhalit. 
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Posledním kritériem hodnocení kvantitativních a kvalitativních metod je, zda 

metody teorie ověřují nebo vytvářejí nové teorie. Kvantitativní metody většinou 

prověřují již existující pedagogickou teorii - poznatky, které jsou známy o 

pedagogickém jevu. Ve výzkumu tyto teorie potvrzuje nebo vyvrací. Nejlepší 

způsob, jak to udělat, je vyvozovat z teorie hypotézy a ty potom ve výzkumu testovat 

(potvrzovat nebo vyvracet). 

Naopak, kvalitativní výzkum odhaluje nové skutečnosti a z nich vytváří nové 

hypotézy. 

Kvantitativní výzkum je verifikační, zatímco kvalitativní je konstrukční. 

kvantitavní výzkum kvalitativní metody 
filosof, východiska pozitivismus fenomenologie 

existence reality jedna realita více realit 
cíle výzkumu vysvětlení jevů 

ověřování teorie 
porozumění smyslu jevu 

budování nové teorie 
přístup číslo 

zkoumá velké skupiny lidí 
všeobecnění 

odstup od zkoumaného 

význam, slovo 
malé skupiny lidí 

jedinečnost 
vcítění 

Tabulka č. 6 Srovnání výzkumných metod kvantitativních a kvalitativních 

Kvantitativně a kvalitativně orientované výzkumné metody jsou velmi 

odlišné, to nás přivádí na otázku, zda je možné používat v jednom výzkumu oba dva 

způsoby. Radikální výzkumníci zaujímají k tomuto kroku negativní stanovisko. 

Zdůrazňují, že nejen způsob práce, ale i celé filozofické pojetí obou výzkumných 

metod je tak odlišné, že ve výzkumu je není možno použít společně. Na druhé straně 

umírnění výzkumníci říkají, že je nejen možné, ale i výhodné použít obě dvě 

výzkumné orientace, a tak využít kladných stránek obou metod. 

„V praxi je možno postupovat různými způsoby. Je možno formulovat hy-

potézy na začátku výzkumu, jak si to vyžaduje kvantitativní výzkum a přitom si 

zachovat dostatečnou citlivost vůči zvláštnostem zkoumaného jevu. Jiná možnost je 

ta, že výzkum začne kvalitativní orientací a když problém vykrystalizuje, přechází se 

na řešení pomocí kvantitativní orientace. Spojení kvantitativní a kvalitativní 

orientace však nepředstavuje vždy dvoj směrnou cestu. Je sice možno transformovat 

kvantitativní údaje na kvalitativní, ale ne naopak" (Gavora 2000). 
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6.2 Metody kvantitativní 

Pozorování 

„Pozorování znamená sledování činností lidí, záznam (registrace nebo popis) 

této činnosti, její analýzu a vyhodnocení" (Gavora 2000). Při tomto způsobu 

výzkumu má výzkumník už předem jasno, co a jak přesně bude pozorovat. 

Stanovuje si druhy jevů, na které se poté zaměří. Takový způsob pozorování se 

nazývá strukturované pozorování. Je důležité, aby pozorovatel měl již předem 

připravený pozorovací arch, tento arch může mít několik podob, vždy závisí na 

použití a volbě výzkumníka. 

charakteristika 

• směřuje k formulovanému cíli 

• je plánovité a systematické 

• musí být objektivní 

dělení 

• přímé - pozorovatel přímo a bezprostředně sleduje zkoumané jevy 

• nepřímé - pozorovatel využívá již hotové výsledky, pořízené jinými osobami 

• krátkodobé 

• dlouhodobé 

Metoda experimentální 

Metoda experimentální spočívá v tom, že se cílevědomě vnášejí změny do 

průběhu běžných procesů v souladu s úkoly výzkumu a jeho hypotézou. Další 

vlastností experimentu je, že v rámci experimentálního postupu se používají různé 

metody sběru dat (dotazník, škálování, testy,...). Experiment je tedy metoda, která 

využívá možnosti ostatních výzkumných metod. 
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charakteristika 

• badatel aktivně vstupuje do vzniku a průběhu studovaných jevů 

• je stalé více používanější metodou 

• výzkumný vzorek se určuje na začátku experimentu, změna výzkumného 

vzorku v průběhu experimentu není možná 

Dotazník 
Je specifickou metodou výzkumu. Tato metoda shromažďuje data, podstatou 

je dotazování osob. Vyznačuje se tím, že je určena pro hromadné získávání dat. 

charakteristika 

• důležitá je formulace otázky tak, aby sledovala vztah otázky k výzkumnému 

cíli 

• otázka musí být jasná, konkrétní, neměla by být nepřesná, neurčitá, příliš 

široká, neměla by vyvolávat různé asociace, respondent musí být vázán 

k jasné odpovědi 

• otázky musí být formulovány tak, aby je respondenti chápaly stejně 

• je třeba se vyhnout používání zdvojených otázek 

• druhy otázky: otevřené - nabízí respondentovi možnost vlastního názoru 

uzavřené - nabízí respondentovi volbu odpovědi. 

• lze použít také škálových položek 

• dotazník by neměl respondentovi zabrat více než 30 min času 

• problém dotazníku je v jeho návratnosti 

• další důležitou součástí této metody je předvýzkum, kdy dotazovatel ověří 

obsah položek, jasnost a jednoznačnost 

Rozhovor - Interview 

Shromažďování dat je založeno na přímém dotazování, tzn. verbální 

komunikaci výzkumníka a respondenta. Tato metoda je charakterizována přímou 

sociální interakcí, důležité je tedy navázání osobního kontaktu. 
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charakteristika 

• slouží k hlubšímu objasnění postojů respondenta 

• lze také zachytit nonverbální komunikaci 

• k bližšímu osobnímu kontaktu, který je při této metodě důležitý, tazatel musí 

být také trochu „psycholog" 

dělení 

• individuální 

• skupinový 

• strukturovaný - otázky jsou předem připraveny v nějakém pořadí, během 

rozhovoru se pořadí otázek a jejich znění nemění 

• nestrukturovaný - rozhovor je pružnější, otázky a pořadí může být 

připraveno, podle průběhu rozhovoru však tazatel může 

měnit pořadí i znění otázek 

Obsahová analýza dokumentů 

Analyzovat můžeme materiály, které jsou zachyceny na papíře v psané nebo 

tištěné podobě, na audio nosičích, video nosičích nebo multimediální záznamy. 

Analýza sama osobě je součástí každé výzkumné metody, pracujeme s ní 

v pozorování, rozhovoru, dotazníku. V tomto bodě hovoříme o analýze jako o 

speciální metodě. 

dělení 

• primární - materiály, které byly sestaveny na základě bezprostřední registrace 

jevu (s použitím pozorování, rozhovoru) 

• sekundární - jsou obecněji zpracovány z primárních 
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Testování 

Testování lze chápat jako zkoušku, úkol, který je identický pro všechny 

zkoumané osoby s přesně vymezenými způsoby hodnocení výsledků a jejich 

číselného vyjadřování. 

charakteristika 

• objektivnost 

• standardizovanost - normovanost 

• validita - platnost testu vypovídá o tom, nakolik test skutečně měří to, co 

měřit má 

• reliabilita - spolehlivost testovaných výsledků, reliabilita kvalitního testu by 

se měla pohybovat alespoň kolem 0,8 (koeficient korelace v intervalu od -1 

do 1, kdy nula znamená nulovou korelaci) 

dělení 

• testy výkonové - poukazují na úroveň zvládnutí úkolu 

• testy schopností - mají zjišťovat předpoklady jedince na osvojení, zvládnutí 

daného typu úkolu 

• testy osobnosti - zkoumá reagování respondenta na otázky 

Škálování 

Metodou škálování zjišťujeme míru vlastnosti jevu nebo jeho intenzitu. 

Respondent vyjadřuje svůj názor určením místa na škále, stupnici. Stupnice bývá 

většinou lichá má 3, 5, 7,... stupňů. Čím méně stupňů tím je posuzování hrubší. Díky 

lichým počtům na škále lze jednoduše určit střed a polohu zvolené odpovědi 

vzhledem ke středu. 

dělení 

• škály pořadové - uspořádání jevů dle pořadí 

• škály intervalové - v nabízených odpovědích se vyskytují příslovce 

„nikdy" „ občas" „stále" 
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• škály kombinované 

„ nikdy " „ občas " „ stále " 

lbod 2 body 3 body 

škálu doplněnou o bodové hodnocení lze velmi jednoduše vyhodnotit 

• škály bipolární - krajní body jsou protikladné jevy 

• škály Likertovy - měří postoje lidí 

Příklad: Tělesná výchova je můj nej oblíbenější předmět 

S výrokem 

plně souhlasím - souhlasím - nevím - nesouhlasím - plně nesouhlasím 

6.3 Metody kvalitativní 

Jak už bylo napsáno výše, cíle kvalitativního výzkumu porozumění lidem. 

Pozorování 

Metoda pozorování je využívána nejen při kvantitativním výzkumu, ale i při 

výzkumu kvalitativním. U kvalitativního výzkumu se používá nestrukturovaného 

pozorování. U takového typu pozorování se nepoužívají předem připravené pozorovací 

systémy. Pozorování je určeno pro konkrétní událost. Takový způsob pozorování je 

pružný a umožňuje přistupovat ke zkoumané osobě nerutinním způsobem, mohou se tak 

pozorovat zcela nové, nepředpokládané souvislosti. 

dělení 

• přímé - pozorovatel přímo a bezprostředně sleduje zkoumané jevy 

• nepřímé - pozorovatel využívá již hotové výsledky, pořízené jinými osobami 

Kvalitativní pozorování má několik variant, tyto varianty se liší podle toho, jestli 

pozorovatel zaznamenává všechny jevy tak, jak se vyskytují nebo je zkoumá selektivně. 
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• vzorky událostí - podrobné záznamy o lidech a prostředí, zaznamenává všechny 

jevy tak, jak se udály 

• terénní zápisky - pozorovatel si vybírá pouze věci, které ho zajímají 

• participační pozorování - pozorovatel je účasten činnostem pozorovaných osob 

Etnografické interview 
Etnografické interwiev se liší od tradičního interview v několika rysech. Cílem je 

zjistit postoje osob na svět kolem sebe, co je pro ně v životě důležité. Je charakteristické, 

že výzkumník více naslouchá než hovoří, projevuje také sympatie k informantovi. U 

etnografického interview se nepoužívá pojem respondent. Etnografické interview je stejně 

jako předešlá metoda nestrukturované. 

Výzkum životního příběhu 

Tato metoda je typická tím, že se zabývá zápisem, analýzou a vyhodnocením 

života určité osoby. Jedná se o chronografii vlastního života vypovídanou člověkem, je to 

rekonstrukce života viděná vlastníma očima. Výzkumník zjišťuje jaké subjektivní 

významy zdůrazňovala osoba v průběhu svého života. V této metodě využíváme 

interview ve specifické podobě, skládá se z malého počtu otázek a dlouhých replik 

vypravěče. Od klasického interview se liší délkou, výzkum životního příběhu je mnohem 

delší. Někteří autoři hovoří také o narativním interview, což je ekvivalentní pojem pro 

výzkum životního příběhu. 
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7 HYPOTÉZY 

Hypotéza č.l 

Předpokládám, že výzkum provedený v roce 2000 na studentech Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze byl validní a bude také reliabilní, bude možno s ním 

pracovat. 

Hypotéza č.2 

Předpokládám, že vzhledem k obecnému pohodlnějšímu životu a špatnému životnímu 

stylu bude úroveň tělesné zdatnosti studentů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze nižší než při zkoumání v roce 2000. 

Hypotéza ě.3 

Domníván se, že studenti Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze budou chtít 

zlepšit úroveň své tělesné zdatnosti. 

Hypotéza č.4 

Předpokládám, že studenti Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze by 

měli zájem navštěvovat předmět, který by se zabýval monitorováním a 

zlepšením jejich tělesné zdatnosti. 
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8 METODY A POSTUP PRÁCE 

Metody 

Vzhledem ke zvoleným hypotézám jsem použil tyto metody 

práce: 

1) Analýza výzkumu 

Touto metodou jsem ověřoval hypotézu č.l, ve které 

předpokládám, že s výzkumem provedeným na studentech 

Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 2000 budu 

moci pracovat. 

2) Testování (testová baterie) 

Touto metodou jsem ověřoval hypotézu č.2, kdy předpokládám, že 

výsledky testovaných studentů Pedagogické fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze budou horší, než při předchozím měření z roku 

2000. 

3) Dotazník 

Touto metodou jsem ověřoval hypotézu č.3, zde předpokládám, že 

studenti Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze budou 

chtít zlepšit svou tělesnou zdatnost. Metodu dotazník jsem rovněž 

použil k ověření hypotézy č. 4, v této předpokládám, že studenti 

Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze by měli zájem 

navštěvovat předmět, který by se zabýval monitorováním a 

zlepšením jejich tělesné zdatnosti. 

Poznámka: Při výzkumu byl použit pouze 1 dotazník, ve kterém byly 

formulovány otázky, které ověřovali hypotézu č.3 a 

otázky, které ověřovaly hypotézu č.4. Tento dotazník je 

přiložen v kapitole 13 Přílohy jako příloha č. 5 Dotazník. 
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Postup práce 

V této části popisuji postup práce od seznámení se s výzkumem, 

provedeným na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále jen 

PedF UK v Praze) v roce 2000, až po zpracování výsledků testování 

studentů PedF UK v Praze v roce 2007 a vyhodnocení dotazníků. 

1. Seznámil jsem s testováním studentů PedF UK v Praze z roku 2000. 

2. Vypracoval jsem dotazník, dle pravidel pro přípravu dotazníku, na zkoumání vztahu 

respondentů a jejich tělesné zdatnosti, respektive ke zlepšení jejich tělesné zdatnosti. 

Součástí dotazníku byla i otázka na zjištění návštěvnosti možného nového předmětu. 

3. Testoval jsem studenty PedF UK v Praze dle stejné testové baterie, která byla 

použita v předešlém výzkumu. 

4. Oslovil jsem respondenty připraveným dotazníkem. 

5. Zpracoval jsem výsledky testování a porovnal jsem je s výsledky předešlého testu. 

6. Zpracoval jsem výsledky dotazníku a vyhodnotil jsem tento dotazník. 
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B VÝZKUMNÁ ČÁST 

Samotné testování tělesné zdatnosti studentů PedF UK v Praze bylo prováděno od 

listopadu 2006 do března 2007. Bylo prováděno mimo jiné také ve výuce TV, za což je 

třeba všem pedagogům poděkovat. Při testování tělesné zdatnosti byl použit testový 

soubor, který vychází z UNIFITTESTU (6 - 60) a je shodný s testovým souborem z roku 

2000: 

• skok daleký z místa odrazem snožmo (testuje explozivně - silové schopnosti) 

• leh - sed opakovaně (testuje vytrvalostně - silové schopnosti) 

• výdrž ve shýbu ženy, opakované shyby muži (testy volitelné dle věku) 

• hluboký předklon v sedu (testy volitelné dle věku) 

• běh 800 m ženy, 1500 m muži (testuje aerobně lokomoční vytrvalostní schopnost) 

• somatická měření (váha výška, Body Mass Index - dále jen BMI) 

Jednotlivých testů se zúčastnilo celkem 291 studentů. Data pro běh 800m ženy, 

1500m muži byla použita ze záznamů Katedry tělesné výchovy převážně ze 

souborných zkoušek, 7 bojů, deseti bojů. 
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9 VÝZKUMNÝ SOUBOR 

Výzkumným souborem byli studenti denního studia PedF UK v Praze, zkoumáni 

byli muži i ženy z oborů: 

• Učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské - tělesná 

výchova 

• Učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské - bez aprobace 

tělesná výchova 

• Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské 

Poznámka: Ve výzkumu z roku 2000 autor testuje pouze některé ročníky z těchto oborů, 

9.1 Rozdělení výzkumného vzorku dle pohlaví 

• Rozdělení do skupin dle pohlaví, muži a ženy. Skupina muži byla zastoupena 59 

prvky, skupina ženy 232 prvky, celkem tedy 291 studentů. 

snahou této diplomové práce je otestovat 2 . - 5 . ročník z každé skupiny. Pouze 

1 .ročníky nebudou testovány, neboť od školního roku 2006/2007 se jedná o 

1.ročníky bakalářského studia. V této souvislosti nelze brát tuto skupinu 

studentů jako shodný výzkumný soubor. 

Rozložení výzkumného vzroku dle pohlaví 

59; 20% 

• muži 
•ženy 

232; 80% 

Graf č. 1 Rozložení mužů a žen ve výzkumném vzorku 
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9.1.1 Výsledky testování 2007 a srovnání s výzkumem 2000 v 

jednotlivých disciplínách - muži 

V této časti jsou uvedeny výsledky testování mužů z roku 2007, studentů PedF UK 

v Praze bez rozdílu oborů. Tyto hodnoty jsou vždy doplněny tabulkou průměrných hodnot 

testovaných mužů z roku 2000, studentů PedF UK v Praze bez rozdílu oborů. Červeně 

jsou v tabulkách výzkumu z roku 2007 označeny hodnoty, které byly lepší ve srovnání 

s výzkumem z roku 2000. Pokud se v tabulce z roku 2007 neobjeví žádná červeně 

označená hodnota, znamená to, že v roce 2007 nebyla žádná hodnota lepší než v roce 

2000. 

MUŽI 2007 
Skok z místa 

(cm) 
Leh-sed 
(ks/min) 

Shyby 
(ks) 

Předklon 
(cm) 

1500m 
(min:s) 

BMI 

průměr 226,47 40,86 8,49 25,73 5:43 24,06 
maximum 276,00 65,00 21,00 43,00 7:30 29,05 
minimum 190,00 21,00 0,00 13,00 4:38 19,71 
medián 227,00 40,00 8,00 25,00 5:36 23,81 
modus 230,00 39,00 5,00 21,00 5:38 24,15 

směrodatná 
odchylka 18,96 7,98 4,86 7,33 0:36 7,37 

variační rozpětí 86,00 44,00 21,00 30,00 2:52 9:35 
Tabulka č. 7 Výsledky v jednotlivých disciplinách - muži 2007 

MUŽI 2000 
Skok z místa 

(cm) 
Leh-sed 
(ks/min) 

Shyby 
(ks) 

Předklon 
(cm) 

1500m 
(min:s) 

průměr 237,00 46,93 8,59 21,88 5:28 
Tabulka č.8 Výsledky v jednotlivých disciplínách - muži 2000 

Testovaní muži v roce 2007 dosáhli lepších hodnot než muži testovaní v roce 

2000 pouze v testu hluboký předklon v sedu. 
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9.1.2 Výsledky testováni 2007 a srovnánís výzkumem 2000 

v jednotlivých disciplínách - ženy 

V této časti jsou uvedeny výsledky testování žen z roku 2007, studentek PedF UK 

v Praze bez rozdílu oborů. Tyto hodnoty jsou vždy doplněny tabulkou průměrných hodnot 

testovaných žen z roku 2000, studentek PedF UK v Praze bez rozdílu oborů. Červeně jsou 

v tabulkách výzkumu z roku 2007 označeny hodnoty, které byly lepší ve srovnání 

s výzkumem z roku 2000. Pokud se v tabulce z roku 2007 neobjeví žádná červeně 

označená hodnota, znamená to, že v roce 2007 nebyla žádná hodnota lepší než v roce 

2000. 

ŽENY 2007 
Skok z místa 

(cm) 
Leh-sed 
(ks/min) 

Shyby-
výdrž(s) 

Předklon 
(cm) 

800m 
(min:s) 

BMI 

průměr 175,98 29,54 7,19 28,83 3:18 21,22 
maximum 231,00 60,00 49,00 45,00 5:57 30,47 
minimum 124,00 13,00 0,00 3,00 2:08 16,41 
medián 174,00 28,00 6,00 28,00 3:10 20,70 
modus 182,00 25,00 6,00 25,00 3:08 18,56 

směrodatná 
odchylka 17,06 7,68 7,43 6,16 0:35 2,56 

Variační rozpětí 107,00 47,00 49,00 42,00 3:49 14,06 
Tabulka č.9 Výsledky v jednotlivých disciplínách - ženy 2007 

ŽENY 2000 
Skok z místa 

(cm) 
Leh-sed 
(ks/min) 

Shyby-
výdrž(s) 

Předklon 
(cm) 

800m 
(min:s) 

průměr 173,40 33,17 11,81 27,72 3:21 
Tabulka č. 10 Výsledky v jednotlivých disciplínách - ženy 2000 

Testované ženy v roce 2007 dosáhly lepších hodnot než ženy testované v roce 

2000 v testech skok z místa, hluboký předklon v sedu, běh 800m. 
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Dále jsou uvedeny grafy pro porovnání výsledků v jednotlivých disciplínách muži 2007 

- ženy 2007. 

Skok z místa, muži - ženy 2007 

Srovnání dle pohlaví - skok z místa 

cm 

250,00 

200,00 

150,00 

100,00 

50,00 

0,00 

Graf č.2 Skok z místa, srovnání dle pohlaví 

Leh - sed, muži - ženy 2007 

Srovnánf dle pohlaví - leh-sed 

počet/min 

Graf č.3 Leh - sed, srovnání dle pohlaví 
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Shyby, výdrž, muži - ženy 2007 

Srovnání dle pohlaví - shyby, výdrž ve shýbu 

muži - počet, 
ženy výdrž (s) 

Graf č.4 Shyby, výdrž ve shýbu, srovnání dle pohlaví 

Hluboký předklon v sedu, muži - ženy 2007 

Srovnání dle pohlaví - předklon 

Graf č.5 Hluboký předklon v sedu, srovnání dle pohlaví 

*ěh 1500m, 800m, muži - ženy 2007 

muži 1500m, 
ženy 800m 

Graf č. 6 1500m, 800m, srovnání dle pohlaví 

Srovnání dle pohlaví- 1500m/800m 
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BMI, muži - ženy 2007 

Srovnání dle pohlaví - BMI 

muži ženy 

Grafč. 7 BMI, srovnání dle pohlaví 
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9.2 Rozdělení výzkumného vzorku dle oborového studia 

Testování tělesné zdatnosti se zúčastnilo: 

69 studentů - Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské 

53 studentů - Učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské - tělesná 

výchova 

169 studentů - Učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské - bez 

aprobace tělesná výchova 

• Učitelství proTstupeň ZŠ - prezenční studium magisterské 
• Učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské - tělesná výchova 
• Učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské - bez aprobace tělesná výchova 

Graf č.8 Rozložení výzkumného vzorku dle oborového studia 

V následujících kapitolách jsou uvedeny tabulky s výsledky testování studentů 

PedF UK v Praze z roku 2007, tyto tabulky jsou vždy doplněny tabulkou průměrných 

hodnot testování studentů PedF UK v Praze z roku 2000. Červeně jsou v tabulkách 

výzkumu z roku 2007 označeny hodnoty, které byly lepší ve srovnání s výzkumem z roku 

2000. Pokud se v tabulce z roku 2007 neobjeví žádná červeně označená hodnota, znamená 

to, že v roce 2007 nebyla žádná průměrná hodnota lepší než v roce 2000. 

Rozložení výzkumného vzorku dle oborového studia 

69; 24% 

169; 58% 53; 18% 
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9.2.1 Výsledky testování 2007 a srovnání s výzkumem 2000 v jednotlivých 

disciplínách - učitelství pro 1. stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské 

M U Ž I 2007 

Skok 
z místa 

(cm) 
Leh-sed 
(ks/min) 

Předklon 
(cm) 

1500m 
(min.s) 

6:02 
Průměr 

Maximum 
Minimum 

UMeďián 
Modus 

Směrodatná 
__odchylka 

Variační 
rozpětí 

Tabulka č. 11 Muži 2007 

M U Ž I 2000 

l — 1 1 Skok z místa (cm) 1 1 Leh-sed (ks/min) 1 Shyby (ks) I Předklon ícml I 
| Průměr | 224 | 51 | 11,67 | ——s—"/1 

17,33 
Tabulka č. 12 Muži 2000 

Červeně j e v tabulce zobrazena průměrná hodnota hlubokého předklonu v sedu V 

2007 j e to j ed iný test, ve kterém respondenti dosáhli lepšího výsledku než v roce 2000 

Ž E N Y 2007 

Skok z 
místa (cm) 

| Leh-sed 
(ks/min) 

Výdrž 
shyb(s) 

I Předklon 
(cm) 

800m 
(min.s) 

I BMI 

Průměr 171,34 30,91 11,89 I 28,15 3:18 20,89 
Maximum 214,00 50,00 41,00 45,00 5:57 28,39 
Minimum 124,00 13,00 8,00 3,00 2:08 M M T 

__ Medián 171,00 31,00 6,00 29,00 3:12 20,28 
_____Modus 166,00 30,00 9,76 35,00 3:07 18,56 

Směrodatná 
odchylka 20,48 7,75 9,76 7,72 0:03 2.40 

Variační rozpětí 90,00 37,00 41,00 42,00 | 3:49 | 11.98 

Ž E N Y 2000 

Skok z místa (cm) Leh-sed (ks/min) Výdrž shyby (s) Předklon (cm) I 
I Průměr 179,9 36,31 i 15,69 29,25 | 

Pokud v tabulce žen 2007 není žádná hodnota označená červeně, znamená to že 

ženy v roce 2007 nedosáhly lepších výsledků v žádném testu. 
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9.2.2 Výsledky testování 2007 a srovnání s výzkumem 2000 v jednotlivých 

disciplínách - učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ - prezenční studium 

magisterské - tělesná výchova 

M U Ž I 2007 

Skok z místa Leh-sed Shyby Předklon 1500m BMI 
(cm) (ks/min) (ks) (cm) (min.s) 

Průměr 233,95 43,30 10,19 28,16 5:30 23,78 
Maximum 276,00 65,00 21,00 43,00 6:47 27,78 
Minimum 190,00 25,00 0,00 17,00 4:38 19,71 
Medián 234 43 10,00 28,00 5:28 23,59 
Modus 230,00 41,00 10,00 21,00 5:08 24,15 

Směrodatná 
odchylka 18,55 7,42 4,64 7,21 0:04 1,81 
Variační rozpětí 86,00 40,00 21 26,00 2:09 8,07 

Tabulka č. 15 Muži 2007 

M U Ž I 2000 

Skok z místa (cm) Leh-sed (ks/min) I Shyby (ks) I Předklon (cm) 1500m (min:s) 
Průměr 245 50,47 I 9,22 | 25,25 5:21 

Tabulka č. 16 Muži 2000 

Červeně j e v tabulce zobrazena průměrná hodnota shýbu a hlubokého předklonu v 

sedu. V roce 2 0 0 7 j sou to jediné testy, ve kterých respondenti dosáhli lepšího výsledku 

než v roce 2000. 

Z E N Y 2007 
Skok z 

místa (cm) 
Leh-sed 
(ks/min) 

Výdrž 
shyb(s) 

Předklon 
(cm) 

800m 
(min:s) 

BMI 

Průměr 191,25 41,00 25,80 33,63 3:07 20,90 

Maximum 227,00 60,00 49,00 43,00 4:06 25,10 

Minimum 160,00 28,00 11,00 25,00 2:29 1/,36 

Medián 184,00 40,00 5,00 33,50 3:07 20,35 

Modus 173,00 50,00 
8 78 

30,00 
8,07 

36,00 
4,31 

3:08 
0:01 1,81 

Směrodatná odchylka 
Variařní rozoětí 

19, to 
67,00 32,00 38,00 18,00 1:37 7,74 

Tabulka č.17 Ženy 2007 

Z E N Y 2000 

Tabulka č.18 Ženy 2000 
° n ,x r ná hodnota výdrž ve shýbu a hlubokého 

Červeně j e v tabulce zobrazena průměrná noano y 
, • tpctv ve kterých respondenti dosáhli lepšího 

Předklonu v sedu.V roce 2007 jsou to jedme testy, ve 3 

výsledku než v roce 2000. 
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9.2.3 Výsledky testování2007 a srovnánís výzkumem z roku 2000 

v jednotlivých disciplínách - učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ -

prezenční studium magisterské - bez aprobace tělesná výchova 

MUŽI 2007 
Skok z místa 

(cm) 
Leh-sed 
(ks/min) 

Shyby 
(ks) 

Předklon 
(cm) 

1500m 
(min:s) 

BMI 

Průměr 215,89 36,78 5,44 21,17 6:35 24,72 
Maximum 278,00 52,00 15,00 30,13 7:30 29,05 
Minimum 198,00 21,00 1,00 13,00 5:46 21,00 
Medián 215,00 36,50 5,00 23,50 6:32 24,71 
Modus 201,00 32,00 5,00 25,00 7:12 

Směrodatná odchylka 17,35 7,88 3,58 5,33 0:02 2,33 
Variační rozpětí 80,00 31,00 | 14,00 17,00 | 1:44 8,06 

Tabulka č. 19 Muži 2007 

MUŽI 2000 

Skok z místa (cm) Leh-sed (ks/min) Shyby (ks) Předklon (cm) 1500m (min:s) I 
Průměr 244 33,67 5,17 | 15,17 5:58 | 

Tabulka č.20 Muži 2000 
Červeně je v tabulce zobrazena průměrná hodnota leh-sedu, shýbu a hlubokého 

předklonu v sedu. V roce 2007 jsou to jediné testy, ve kterých respondenti dosáhli lepšího 

výsledku než v roce 2000. 

i_ph-sed (ks/min 
30,92 Průměr 

ŽENY 2007 
Skok z mista 

(cm) 
Leh-sed 
(ks/min) 

Výdrž 
shyb(s) 

Předklon 
(cm) 

800m 
(min:s) 

BMI 

176,36 27,74 5,56 28,61 4:14 22,54 

Maximum 231,00 39,00 18 39,00 5:34 30,47 

Minimum __151JXL__ 18,00 0 20,00 3:15 16,41 

Medián _J73100___ 25,00 5 28,00 4:12 22,38 

.... Modus 
25,00 
6 22 

6 
4,82 

25,00 
5,29 

4:12 
0:03 2,93 

^Směrodatná odchylka 
Variační rozDětí 

__13i82____ 
80,00 21,00 18 19,00 2:19 14,06 

ŽENY 2000 

Skok z místa 
Vvdrž shyby (s) Předklon (cm) 800m (min.s) 

10,67 27,34 3:03 

Tabulka č.22 Ženy 2000 
v , u « « nrfiměrná hodnota skoku z místa a hlubokého Červeně je v tabulce zobrazena průměrná 

. testv ve kterých respondenti dosáhli lepšího 
Předklonu v sedu.V roce 2007 jsou to jedine testy, ve , 

výsledku než v roce 2000. 
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Pro dokreslení výsledků testování studentů PedF UK v Praze v roce 2007 jsou 
v této části obsaženy grafy, ve kterých jsou jednotlivé obory srovnávány v každé 
disciplíně. 

Skok z místa, 2007 srovnání dle oborů 

MUŽI 

Srovnání dle oborů - Skok z místa muži 

250,00, 

cm 

200,00 

^•220,50 
j 

• učitelství pro 1. stupeň ZŠ prezenční studium magisterské 
• učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské - tělesná výchova 
• učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské - bez aprobacejělesná výchova í 

Graf č. 9 Srovnání dle oborů, skok z místa muži 

ŽENY 

Srovnání dle oborů - Skok z místa ženy 

200,00 

cm 

150,00 

>•171,34 
s-.mmsz j ^ l i T . J l j s-.mmsz 

• učitelství pro 1. stupeň ZŠ prezenční studium magisterské 
• učitelství W P pro 2. stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské - tělesná výchova 
• učitelství W P pro 2. stupeň ZŠ - prezenčnístudium magisterské - bez aprobacetělesnávýchovaj 

Graf č. 10 Srovnání dle oborů, skok z místa ženy 
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Leh - sed, 2007 srovnání dle oborů 

MUZI 

Srovnání dle oborů - Leh-sed muži 

• učitelství pro 1. stupeň ZŠ prezenční studium magisterské 
• učitelství WP pro 2. stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské - tělesná výchova 
• učitelství WP pro 2. stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské - bezaprobace tělesná výchova I 

Graf č. 11 Srovnání dle oborů, leh - sed muži 

ZENY 

Srovnání dle oborů - Leh-sed ženy 

počet 

• učitelství pro 1. stupeň ZŠ prezenční studium magisterské 
• učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské - tělesná výchova 

(•učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ-prezenční studium magisterské - bezaprobace tělesná výchova) 

Graf č. 12 Srovnám dle oborů, leh - sed ženy 

58 



Shyby, výdrž ve shýbu, 2007 srovnání dle oborů 

MUŽI - shyby 

tělesná výchova 
bezaprobacetělesná výchova 

20,00 

počet 

0,00' 

|D učitelství pro 1. stupeň ZŠ prezenční studium magisterské 
• učitelství WP pro 2. stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské 
• učitelství W P pro 2. stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské 

Graf č. 13 Srovnání dle oborů, shyby muži 

Srovnání dle oborů - Shyby muži 

v 

ZENY - výdrž ve shýbu 

Srovnání dle oborů - Vydrž ve shýbu 

AP 

11 89 f r í 

• učitelství pro 1. stupeň ZŠ prezenční studium magisterské 
O učitelství W P pro 2. stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské - tělesná výchova 
• učitelství W P pro 2. stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské - bez aprobace tělesná výchova I 

Graf č. 14 Srovnání dle oborů, výdrž ve shýbu ženy 
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Hluboký předklon v sedu, 2007 srovnání dle oborů 

MUŽI 

Srovnání dle oborů - Předklon muži 

cm 

50,00-, 

0,00 
| 1 

[ • učitelství pro 1. stupeň ZŠ prezenční studium magisterské 

I • učitelství WP pro 2. stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské - tělesná výchova 
1 • učitelství WP pro 2. stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské - bez aprobace tělesná výchoval 

Graf č. 15 Srovnání dle oborů, hluboký předklon v sedu muži 

ZENY 

25,00 

Srovnání dle oborů - Předklon ženy 

• učitelství pro 1. stupeň ZŠ prezenční studium magisterské 
• učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské - tělesná výchova 
• učitelství W P pro 2. stupeň ZŽ^ prezenční_studium magisterské - bez aprobace tělesná výchova 

Graf č. 16 Srovnání dle oborů, hluboký předklon v sedu ženy 
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Běh 1500 m, 800 m, 2007 srovnání dle oborů 

MUŽI - běh 1500m 

Srovnání dle oborů -1500 m 

• učitelství pro 1. stupeň ZŠ prezenční studium magisterské 
• učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské - tělesná výchova 

[ • učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské - bez aprobace tělesná výchova 

Graf č. 17 Srovnání dle oborů, 1500m muži 

ŽENY-běh 800m 

Srovnání dle oborů - 800 m (s) 

0.00 

(•učitelství pro 1 stupeň ZŠ prezenční studium magisterské 
• učitelství W P pro 2 stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské - tělesná výchova 
• učitelství W P pro 2 stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské - bez aprobace télesná výchova 

Grafe. 18 Srovnání dle oborů, 800m ženy 
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BMI, 2007 srovnání dle oborů 

MUŽI 

Srovnání dle oborů - BMI muži 

• učitelství pro 1 stupeň ZŠ prezenční studium magisterské 
• učitelství W P pro 2. stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské - tělesná výchova 

[•učitelství W P pro 2. stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské - bez aprobace tělesná výchova 

Graf č. 19 Srovnání dle oborů, BMI muži 

ZENY 

Srovnání dle oborů - BMI ženy 

25,00 

20,00 

• učitelství proT. stupeň ZŠ prezenční studium magisterské 

I • učitelství W P pro 2. stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské - tělesná výchova 
1 • učitelství W P pro 2. stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské - bez aprobace tělesná výchova 

Graf č. 20 Srovnání dle oborů, BMI ženy 
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9.3 Vyhodnocení dotazníku 

Touto metodou byly zkoumány hypotézy č.3 a č.4. V hypotéze č.3 se domnívám, 

že studenti Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze budou chtít zlepšit úroveň 

své tělesné zdatnosti, v hypotéze č.4 předpokládám, že studenti Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze by měli zájem navštěvovat předmět, který by se zabýval 

monitorováním a zlepšením tělesné zdatnosti studentů PedF UK v Praze. 

Návratnost dotazníku byla 80%, což lze považovat za vysokou návratnost. Celkem 
na dotazník odpovědělo 235 osob. 

Dotazník se skládal z 5 otázek, otázky byly typu výběrové a otevřené, respondenti 

měli vybranou otázku označit křížkem a u otázky 4 a 5 měli své rozhodnutí doplnit 

komentářem. V dotazníku se také rozlišovalo pohlaví, obor studia a ročník. V příloze č.5 

je k dispozici zmíněný dotazník. Graf č.21 uvádí procentuální zastoupení mužů a žen 

v dotazníku a graf č.22 uvádí procentuální zastoupení oborů v dotazníku. 

Procentuelní zastoupeni mužů a žen v dotazníku 

166; 71% 

B muži • ženy 

Graf č.21 Procentuelní zastoupení mužů a žen v dotazníku 

Procentuelní zastoupení oborů v dotazníku 

63; 27% 

• učitelství pro 1. stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské 
'•učitelství W P pro 2. stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské - tělesná výchova 
• učitelství W P pro 2. stupeň ZŠ^ prezenční studium magisterské - bez aprobace tělesná výchova 

Graf č.22 Procentuelní zastoupení oborů v dotazníku. 
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9.3.1 Výsledky jedn o tlivých otázek - m uži 

Otázka č.l Tohoto testu jsem se zúčastnil: 

/ ) protože jsem byl o to požádán, test pro mne není zajímavý 

2) protože jsem byl o to požádán a zároveň se chci dozvědět informace o své 

tělesné zdatnosti, další kontrolní test bych již neabsolvoval 

3) protože jsem byl o to požádán a zároveň se chci dozvědět informace o své 

tělesné zdatnosti, dalších kontrolních testů v průběhu studia bych se rád 

zúčastnil také 

Otázka č.1 - muži 

40 

30 

20 

10 

0 

37 

23 

g 

1) 2) 
odpovědi 

1 
3) 

Graf č.2 3 Otázka č. 1 muži 

Otázka č.2 Výsledek testu: 

1) jsem očekával, znám stav své tělesné zdatnosti 

2) mne mile překvapil, výsledky jsou lepší nežjsem očekával 

3) mne nemile překvapil, výsledky jsou horší než jsem očekával 

4) mne nezajímá 

60 
50 

_ 40 a> 
'g 30 
a 20 

10 
o 

Otázka č.2 - muži 

S1 

— TO 

r — i i M , 
" 1 

1) 2) 3) 
odpovědi 

4) 

Graf č.2 4 Otázka č.2 muži 
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Otázka č.3 Svou tělesnou zdatnost: 

1) zanedbávám 

2) udržuji na stejné úrovni 

3) snažím se ji zlepšit 

Graf č.25 Otázka č.3 muži 

Otázka č. 4 Chtěl bych mít lepší tělesnou zdatnost. 

1) Ano, důvody jsou tyto ... 

2) Ne, důvody jsou tyto... 

Otázka č.4 - muži 

80 

60 
aJ >o 40 i 

20 

0 

-1L 

1) 2) 
odpovědi 

Graf č. 26 Otázka č. 5 muži 

Nejčastějším důvodem, proč by chtěli mít muži lepší tělesnou zdatnost bylo: 

Zlepšení výkonnosti, zlepšení zdraví. 

Nejčastějším důvodem, proč by nechtěli mít muži lepší tělesnou zdatnost bylo: 

Se svou tělesnou zdatností jsem spokojen/a. 
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Otázka č. 5 Nový předmět, který by se zabýval monitorováním a zlepšením tělesné 
zdatnosti studentů: 

1) bych navštěvoval, protože... 

2) bych nenavštěvoval, protože.... 

Graf č. 27 Otázka č. 5 muži 

Nejěastějším důvodem, proč by muži navštěvovali nový předmět: 

Monitorování tělesné zdatnosti, zlepšení tělesné zdatnosti, srovnání s ostatními. 

Nejěastějším důvodem, proč by nenavštěvovali nový předmět bylo: 

Nemám čas,svou tělesnou zdatnost si sleduji jinde. 
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9.3.2 Výsledky jednotlivých otázek - ženy 

Otázka č.l Tohoto testu jsem se zúčastnil: 

/ ) protože jsem byl o to požádán, test pro mne není zajímavý 

2) protože jsem byl o to požádán a zároveň se chci dozvědět informace o své 
tělesné zdatnosti, další kontrolní test bych již neabsolvoval 

3) protože jsem byl o to požádán a zároveň se chci dozvědět informace o své 

tělesné zdatnosti, dalších kontrolních testů v průběhu studia bych se rád 

zúčastnil také 

Graf č. 28 Otázka č. 1 ženy 

Otázka 1.2 Výsledek testu: 

1) jsem očekával, znám stav své tělesné zdatnosti 

2) mne mile překvapil, výsledky jsou lepší než jsem očekával 

3) mne nemile překvapil, výsledky jsou horší než jsem očekával 

4) mne nezajímá 

Graf č. 29 Otázka č. 2 ženy 
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Otázka č.3 Svou tělesnou zdatnost: 

1) zanedbávám 

2) udržuji na stejné úrovni 

3) snažím se ji zlepšit 

Otázka č.3 -ženy 

80 

60 

40 

20 

0 
1) 2) 

odpovédi 

Graf č.30 Otázka č.3 ženy 

Otázka č. 4 Chtěl bych mít lepší tělesnou zdatnost. 

1) Ano, důvody jsou tyto ... 

2) Ne, důvody jsou tyto... 

Otázka č.4 -ženy 

200 
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1) 
odpovědi 
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Graf č.31 Otázka č.4 ženy 

Nejčastějším důvodem, proč by chtěly mít ženy lepší tělesnou zdatnost bylo: 

Abych lépe vypadala, byla se sebou spokojena. 

Nejčastějším důvodem, proč by nechtěly mít ženy lepší tělesnou zdatnost bylo: 

Se svou tělesnou zdatností jsem spokojen/a. 
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Otázka č. 5 Nový předmět, který by se zabýval monitorováním a zlepšením tělesné 
zdatnosti studentů: 

1) bych navštěvoval, protože... 

2) bych nenavštěvoval, protože.... 

Otázka č.5 - ženy 

120 
100 
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a- 40 

20 
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1) 2) 
odpovědi 

Graf č. 32 Otázka č. 5 ženy 

Nejěastějším důvodem, proč by ženy navštěvovaly nový předmět: 

Zajímám se o tyto problematiku, zlepšení tělesné zdatnosti. 

Nejěastějším důvodem, proč by ženy nenavštěvovaly nový předmět bylo: 

Nemám čas. 
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9.3.3 Výsledky jednotlivých otázek - učitelství pro 1. stupeň ZŠ - prezenční 
studium magisterské 

Otázka č.l Tohoto testu jsem se zúčastnil: 

/ ) protože jsem byl o to požádán, test pro mne není zajímavý 

2) protože jsem byl o to požádán a zároveň se chci dozvědět informace o své 

tělesné zdatnosti, další kontrolní test bych již neabsolvoval 

3) protože jsem byl o to požádán a zároveň se chci dozvědět informace o své 

tělesné zdatnosti, dalších kontrolních testů v průběhu studia bych se rád 

zúčastnil také 

Otázka č.1 - učitelství pro 1. stupeň ZŠ - prezenční 
studium magisterské 

40 

V 30 
>g 20 
a 10 

32 
20 

i i ~ í 
1) 2) 

odpovědi 
3) 

Graf č.3 3 Otázka č. 1 učitelství pro 1. stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské 

Otázka č.2 Výsledek testu: 

1) jsem očekával, znám stav své tělesné zdatnosti 

2) mne mile překvapil, výsledky jsou lepší nežjsem očekával 

3) mne nemile překvapil, výsledky jsou horší než jsem očekával 

4) mne nezajímá 

Otázka č.2 - učitelství pro 1. stupeň ZŠ - prezenční 
studium magisterské 
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Graf č.3 4 Otázka č.2 učitelství pro 1. stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské 
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Otázka č.3 Svou tělesnou zdatnost: 

1) zanedbávám 

2) udržuji na stejné úrovni 

3) snažím se jí zlepšit 

Otázka č.3 - učitelství pro 1. stupeň ZŠ - prezenční 
studium magisterské 

33 

1 
9 

1 " 1 l 1 — — - ' —, 1. 
1) 2) 3 ) 

odpovédi 

I 

Graf č.3 5 Otázka č.3 učitelství pro 1. stupeň ZŠ-prezenční studium magisterské 

Otázka č. 4 Chtěl bych mít lepší tělesnou zdatnost. 

1) Ano, důvody jsou tyto .... 

2) Ne, důvody jsou tyto... 

Otázka č.4 - učitelství pro 1. stupeň ZŠ - prezenční 
studium magisterské 
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Graf č.3 6 Otázka č.4 učitelství pro 1. stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské 

Nejčastějším důvodem, proč by chtěli mít studenti učitelství pro 1. stupeň ZŠ - prezenční 

studium magisterské lepší tělesnou zdatnost bylo: 

Abych se cítil/a lépe a lépe vypadal/a. 

Nejčastějším důvodem, proč by nechtěli mít studenti učitelství pro 1. stupeň ZŠ -

prezenční studium magis terské lepší tělesnou zdatnost bylo: 

Se svou tělesnou zdatností jsem spokojen/a. 

71 



Otázka č. 5 Nový předmět, který by se zabýval monitorováním a zlepšením tělesné 
zdatnosti studentů: 

1) bych navštěvoval, protože... 

2) bych nenavštěvoval, protože.... 

Otázka č.5 - učitelství pro 1. stupeň ZŠ - prezenční 
studium magisterské 
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Graf č.3 7 Otázka č.5 učitelství pro 1. stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské 

Nejěastějším důvodem, proč by studenti učitelství pro 1. stupeň ZŠ - prezenční studium 

magisterské navštěvovali nový předmět: 

Monitorování tělesné zdatnosti, zlepšení tělesné zdatnosti, srovnání s ostatními 

Nejěastějším důvodem, proč by studenti učitelství pro 1. stupeň ZŠ - prezenční studium 

magisterské nenavštěvovali nový předmět bylo: 

Nemám čas. 
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9.3.4 Výsledky jednotlivých otázek - učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ 
prezenční studium magisterské - tělesná výchova 

Otázka č.l Tohoto testu jsem se zúčastnil: 

1) protože jsem byl o to požádán, test pro mne není zajímavý 

2) protože jsem byl o to požádán a zároveň se chci dozvědět informace o 
tělesné zdatnosti, další kontrolní test bych již neabsolvoval 

3) protože jsem byl o to požádán a zároveň se chci dozvědět informace o 
tělesné zdatnosti, dalších kontrolních testů v průběhu studia bych se rád 
zúčastnil také 

sve 

sve 

Otázka č.1 - učitelství W P pro 2. stupeň ZŠ - prezenční 
studium magisterské - tělesná výchova 
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Graf č. 38 Otázka č. 1 učitelství WP pro 2. stupeň SŠ - prezenční studium magisterské 

tělesná výchova 

Otázka č. 2 Výsledek testu: 

1) jsem očekával, znám stav své tělesné zdatnosti 

2) mne mile překvapil, výsledky jsou lepší než jsem očekával 

3) mne nemile překvapil, výsledky jsou horší než jsem očekával 

4) mne nezajímá 

Otázka č.2 - učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ - prezenční í 
studium magisterské - tělesná výchova 
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Graf č. 39 Otázka č. 2 učitelství WP pro 2. stupeň SŠ - prezenční studium magisterské -

tělesná výchova 
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Otázka č.3 Svou tělesnou zdatnost: 

1) zanedbávám 

2) udržuji na stejné úrovni 

3) snažím se jí zlepšit 

Otázka č.3 - učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ - prezenční 
studium magisterské - tělesná výchova 
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Graf č. 40 Otázka č. 3 učitelství WP pro 2. stupeň SŠ - prezenční studium magisterské 

tělesná výchova 

Otázka č.4 Chtěl bych mít lepší tělesnou zdatnost. 

1) Ano, důvody jsou tyto .... 

2) Ne, důvody jsou tyto.... 

Otázka č.4 - učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ - prezenční 
studium magisterské - tělesná výchova 
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Graf č. 41 Otázka č. 4 učitelství WP pro 2. stupeň SŠ - prezenční studium magisterské 

tělesná výchova 

Nejěastějším důvodem, proč by chtěli mít studenti učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ -

prezenční studium magis terské - obor tělesná výchova lepší tělesnou zdatnost bylo: 

Zvládnutí požadavků této školy, lepší zdravotní stav, sportovní kariéra. 

Nejěastějším důvodem, proč by nechtěli mít studenti učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ -

prezenční studium magis terské - obor tělesná výchova lepší tělesnou zdatnost bylo: 
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Jsem spokojen/a se svou tělesnou zdatností. 

Otázka č.5 Nový předmět, který by se zabýval monitorováním a zlepšením tělesné 
zdatnosti studentů: 

1) bych navštěvoval, protože... 

2) bych nenavštěvoval, protože... 

Otázka č.5 - učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ - prezenční 
studium magisterské - tělesná výchova 
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Graf č. 42 Otázka č. 5 učitelství WP pro 2. stupeň SŠ - prezenční studium magisterské -

tělesná výchova 

Nejčastějším důvodem, proč by studenti učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ - prezenční 

studium magisterské - obor tělesná výchova navštěvovali nový předmět bylo: 

Chci vědět jak se má tělesná zdatnost vyvíjí v průběhu studia, zvládnutí školy, rád/a 

zkouším nové věci. 

Nejčastějším důvodem, proč by studenti učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ - prezenční 

studium magisterské -obor tělesná výchova nenavštěvovali nový předmět bylo: 

Nerad/a zkouším nové věci, nemám čas, o svou tělesnou zdatnost se starám sám/sama 

dostatečně. 
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9.3.5 Výsledky jednotlivých otázek - učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ -

prezenční studium magisterské - bez aprobace tělesná výchova 

Otázka č . l Tohoto testu jsem se zúčastnil: 

1) protože jsem byl o to požádán, test pro mne není zajímavý 

2) protože jsem byl o to požádán a zároveň se chci dozvědět informace o své 

tělesné zdatnosti, další kontrolní test bych již neabsolvoval 

3) protože jsem byl o to požádán a zároveň se chci dozvědět informace o své 

tělesné zdatnosti, dalších kontrolních testů v průběhu studia bych se rád 

zúčastnil také 

Otázka č.1 - učitelství W P pro 2. stupeň ZŠ -
prezenční studium magisterské - bez aprobace tv 
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Graf č. 43 Otázka č 1 učitelství WP pro 2. stupeň ZŠ - prezenční studium 

magisterské - bez aprobace tělesná výchova 

Otázka č. 2 Výsledek testu: 

1) jsem očekával, znám stav své tělesné zdatnosti 

2) mne mile překvapil, výsledky jsou lepší nežjsem očekával 

3) mne nemile překvapil, výsledky jsou horší než jsem očekával 

4) mne nezajímá 
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Otázka č. 2 - učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ -
prezenční studium magisterské - bez aprobace 

tv 

100 

50 

0 
_26_ 

2) 3) 

odpovědi 

Graf Č.44 Otázka č.2 učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ - prezenční studium 
magisterské - bez aprobace tělesná výchova 

Otázka č.3 Svou tělesnou zdatnost: 

1) zanedbávám 

udržuji na stejné úrovni 

snažím se jí zlepšit 
2) 

3) 

Otázka č.3 - učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ -
prezenční studium magisterské - bez aprobace 

tělesná výchova 
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Graf č.45 Otázka č.3 učitelství WP pro 2. stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské 

bez aprobace tělesná výchova 

Otázka č.4 Chtěl bych mít lepší tělesnou zdatnost. 

1) Ano, důvody jsou tyto .... 

2) Ne, důvody jsou tyto.... 

Otázka č.4 - učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ -
prezenční studium magisterské - bez aprobace 

tělesná výchova 
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Graf č.46 Otázka č.4 učitelství WP pro 2. stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské 

bez aprobace tělesná výchova 
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Nejěastějším důvodem, proč by chtěli mít studenti učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ -

prezenční studium magisterské - bez aprobace tělesná výchova lepší tělesnou zdatnost 

bylo: 

Zlepšení zdravotního stavu, chci se vyhnout případným zdravotním problémům 

v budoucnosti. 

Nejěastějším důvodem, proč by nechtěli mít studenti učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ -

prezenční studium magisterské - bez aprobace tělesná výchova lepší tělesnou zdatnost 

bylo: 

Není mou prioritou, jsem spokojen/a se svou tělesnou zdatností. 

Otázka č.5 Nový předmět, který by se zabýval monitorováním a zlepšením tělesné 

zdatnosti studentů: 

1) bych navštěvoval, protože... 

2) bych nenavštěvoval, protože... 

Otázka č.5 - učitelství W P pro 2. stupeň ZŠ - prezenční 
studium magisterské - bez aprobace tělesná výchova 
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Graf č.47 Otázka č.5, učitelství WP pro 2. stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské -

bez aprobace tělesná výchova 

Nejěastějším důvodem, proč by studenti učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ - prezenční 

studium magisterské - bez aprobace tělesná výchova navštěvovali nový předmět bylo: 

Získávání nových informací, zlepšení tělesné zdatnosti. 
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Nejčastějším důvodem, proč by studenti učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ - prezenční 

studium magisterské - bez aprobace tělesná výchova nenavštěvovali nový předmět bylo: 

Nedostatek času, nezájem o srovnávání mezi studenty, radši cvičím sám/sama. 
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10 DISKUSE 

V této části zopakuji úkoly této diplomové práce a zkonfrontuji dosažené 

výsledky získané při výzkumu se stanovenými hypotézami uvedenými v kapitole č. 

7. Dále zde budou kriticky zhodnoceny možnosti a podmínky, za kterých bylo těchto 

výsledků dosaženo. 

10.1 Diskuse k úkolům 

Tato práce měla 4 základní úkoly. Soudím, že tato diplomová práce splnila 
všechny stanovené úkoly. 

Úkol l.s Seznámit se a prostudovat výzkum provedený na Pedagogické fakultě 
Univerzity Karlovy v roce 2000. 

Velmi času zabralo studium diplomové práce M.Beneše, Základní tělesné 

zdatnosti studentů UK PedF, ze které bylo vycházeno a s výsledky této práce měly 

být srovnávány výsledky výzkumu z roku 2007. Kriticky je nutno poukázat na fakt, 

že pouze z této diplomové práce nešlo vycházet při přípravě výzkumu, kterým se 

měla tato diplomová práce zabývat. Velmi nepřehledná byla jak teoretická část, tak 

následně i část s vyhodnocením dat. Zcela nevhodně byly voleny některé statistické 

výpočty. Část, ve které se tato diplomová práce zabývá statistikou, byla doplněna o 

statistické funkce modus a medián. 

Úkol 2.: Testovat posluchače PedF UK v Praze dle stejné testové baterie, která byla 

použita při výzkumu v roce 2000. Následně porovnat naměřené výsledky s úrovní 

tělesné zdatnosti studentu zkoumaných v roce 2000. 

Objektivně jsem tento úkol považoval za nejnáročnější po stránce plánování. 

Bylo nesmírně náročné zkoordinovat čas respondentů, výzkumníka a hlavně 

pedagogů, kterým bylo zasaženo do jejich výuky. Při plánování výzkumu bylo 

zvažováno několik variant řešení testování. Jedním z nich bylo testování malých 

skupinek studentů dle jejich časových možností v místě jejich bydliště za využití 
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sportcenter. Toto řešení nebylo uznáno za vhodné. Důvodů bylo několik, takovýto 

přístup výzkumníka je sice pohodlnější co do počtu respondentů, nicméně velmi 

složitý na čas výzkumníka, prostory a finanční rozpočet diplomové práce. Jako 

ideální se ukázalo druhé řešení: byli osloveni pedagogové Katedry tělesné výchovy 

(dále jen KTV) na PedF UK v Praze, kteří jsou ve styku s výzkumným vzorkem, 

tedy studenty PedF UK v Praze. Se svolením všech oslovených pedagogů bylo 

následně prováděno testování studentů v hodinách tělesné výchovy a prostorách 

KTV v Brandýse nad Labem Stará Boleslav a Hostivaři, za což jim patří poděkování. 

Využito bylo ještě Sportcentrum Evropská. Od zadání diplomové práce jsem si 

uvědomoval problém s testováním 1500 m muži a 800 m ženy. Problém se ukázal 

být v již tak nabytém programu studentů a atletického areálu, dalším problémem 

byla neochota respondentů při plnění tohoto testu. Po uvážení jsem data získal 

sběrem a vyhodnocováním materiálů z desetibojů, sedmibojů a souborných zkoušek 

z atletiky. 

Úkol 3.: Sestavit dotazník ke zjištění postojů respondentu k vlastní tělesné 

zdatnosti 

Při sestavování dotazníku byly zvažovány dvě varianty. 1. varianta 

předpokládala vytvoření dvou rozdílných dotazníků, jeden pro ověřování hypotézy 

č.3, ve které se domnívám, že studenti Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

budou chtít zlepšit úroveň své tělesné zdatnosti a jeden pro ověřování hypotézy č. 4, 

v té předpokládám, že studenti Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze by měli 

zájem navštěvovat předmět, který by se zabýval monitorováním a zlepšením jejich 

tělesné zdatnosti. 2. varianta spočívala ve vytvoření pouze jednoho dotazníku s otázkami, 

které budou ověřovat obě hypotézy. Po pečlivém studiu literatury a posouzení kladů, 

záporů jednotlivých variant byla zvolena 2. varianta. Důvodem bylo mnohem jednodušší 

a časově méně náročnější vyplnění dotazníku respondentem. 

Úkol 4.: Sestavit dotazník ke zjištění postojů respondentů zda by studenti měli 

zájem o předmět, který by se zabýval monitorováním a zlepšením tělesné kondice 

studentů. 

Viz Úkol č.3 Sestavit dotazník ke zjištění postojů respondentů k vlastní tělesné 

zdatnosti. 
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10.2 Diskuse k hypotézám 

Tato práce měla 4 hypotézy, zde je budu komentovat. 

Hypotéza č.l: Předpokládám, že výzkum provedený v roce 2000 na studentech 

Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze byl validní a bude také reliabilní, bude 

možno s nim pracovat. 

Tuto hypotézu lze potvrdit, výzkum byl validní, reliabilní, bylo možno s ním 

pracovat. Výtku by si zasloužilo zpracování zkoumané diplomové práce, která byla 

nepřehledná a chaotická. 

Hypotéza č.2: Předpokládám, že vzhledem k obecnému pohodlnějšímu životu a 

špatnému životnímu stylu bude úroveň tělesné zdatnosti studentů Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze nižší než při zkoumání v roce 2000. 

Stejně tak jako ve výzkumu z roku 2000, byly zkoumány tyto skupiny studentů: 

• učitelství pro 1. stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské, v této kategorii lze 

tuto hypotézu potvrdit, výjimkou je pouze test hluboký předklon v sedu - muži, 

kde muži dosahují průměrně o 6,42 cm lepší výsledky než muži v roce 2000. 

• učitelství WP pro 2. stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské - tělesná výchova, 

v této kategorii lze hypotézu č.2 potvrdit jen z části. V kategorii muži jsou 

průměrné výsledky lepší v testech shyby (výsledky jsou oproti výzkumu z roku 

2000 v průměru o 0,4 shýbu lepší) a hlubokém předklonu v sedu (výsledky jsou 

oproti výzkumu z roku 2000 v průměru o 1,67 cm lepší). V kategorii ženy jsou 

průměrné výsledky lepší v testech výdrž ve shýbu (výsledky jsou oproti výzkumu 

z roku 2000 v průměru o 11,64 s lepší) a hlubokém předklonu v sedu (výsledky 

jsou oproti výzkumu z roku 2000 v průměru o 5,99 cm lepší). 
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• učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské - bez aprobace 

tělesná výchova, v této kategorie hypotézu nelze potvrdit ani s určitostí vyvrátit, 

neboť v podskupině muži jsou průměrné výsledky lepší v testech leh-sed 

(výsledky jsou oproti výzkumu z roku 2000 v průměru o 3,11 lehu-sedu lepší), 

shyby (výsledky jsou oproti výzkumu z roku 2000 v průměru o 0,27 shýbu lepší), 

hluboký předklon v sedu (výsledky jsou oproti výzkumu z roku 2000 v průměru o 

6 cm lepší). V podskupině ženy jsou průměrné výsledky lepší v testech skok 

z místa (výsledky jsou oproti výzkumu z roku 2000 v průměru o 9,36cm lepší) a 

hluboký předklon v sedu (výsledky jsou oproti výzkumu z roku 2000 v průměru o 

1,27 cm lepší). 

Závěrem lze říci, že studenti testovaní v roce 2007 byly v testu hluboký předklon v sedu 

prokazatelně lepší než studenti testovaní v roce 2000. 

Hypotéza č.3: Domníván se, že studenti Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

budou chtít zlepšit úroveň své tělesné zdatnosti. 

Tuto hypotézu lze potvrdit, studenti PedF UK v Praze chtějí zlepšit úroveň své 

tělesné zdatnosti. 92% respondentů by chtělo zlepšit stav své tělesné zdatnosti, 8% by 

nechtělo zlepšit stav své tělesné zdatnosti. Na tuto hypotézu je třeba se podívat ještě 

podrobněji, n eboť jednotlivé oboiy mají různé postoje k zlepšení své tělesné zdatnosti. 

• učitelství pro 1. stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské, hypotézu lze 

potvrdit, neboť 92% respondentů v této kategorii by chtělo zlepšit stav své tělesné 

zdatnosti, pouze 8% nechce mít lepší tělesnou zdatnost. Tělesnou zdatnost chtějí 

spíše zlepšit muži 84% než ženy. 

• učitelství WP pro 2. stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské - tělesná výchova, 

hypotézu lze potvrdit, neboť 97% respondentů v této kategorii by chtělo zlepšit 

>é tělesné zdatnosti, pouze 3% nechce mít lepší tělesnou zdatnost. stav své 

• učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské - bez aprobace 

tělesná výchova, hypotézu lze potvrdit, neboť 88% respondentů v této kategorii 
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by chtělo zlepšit stav své tělesné zdatnosti, pouze 12% nechce mít lepší tělesnou 
zdatnost. 

Tělesnou zdatnost by chtěli zlepšit více ženy (96% dotázaných žen) než muži (84% 
dotázaných mužů). 

Hypotéza č.4: Předpokládám, že studenti Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze by měli zájem navštěvovat předmět, který by se zabýval monitorováním a 

zlepšením jejich tělesné zdatnosti. 

Tuto hypotézu nelze zcela potvrdit ani vyloučit, studenti PedF UK v Praze, 

respektive zkoumané obory, mají rozdílné názory na navštěvování nového předmětu, 

který by se zabýval monitorováním a zlepšením tělesné zdatnosti studentů PedF UK 

v Praze. 46% respondentů by navštěvovalo tento předmět, 54 respondentů by tento 

předmět nenavštěvovalo. Je nutné tuto hypotézu hodnotit ještě podle zkoumaných oborů. 

• učitelství pro 1. stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské, hypotézu lze 

potvrdit, neboť 68% respondentů v této kategorii by navštěvovalo nový předmět, 

32% by nový předmět nenavštěvovalo. 

• učitelství WP pro 2. stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské - tělesná výchova, 

hypotézu lze potvrdit, neboť 76% respondentů v této kategorii by nový předmět 

navštěvovalo, 24% by nový předmět nenavštěvovalo. 

• učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské - bez aprobace 

tělesná výchova, hypotézu nelze potvrdit, neboť pouze 10% respondentů v této 

kategorii by navštěvovalo nový předmět, 90% by nový předmět nenavštěvovalo. 

Nový předmět by navštěvovali více muži (62% dotázaných mužů) než ženy (40% 

dotázaných žen). 
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11 ZÁVĚR 

Tato diplomová práce měla za úkol seznámit se s testováním studentů 

Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze provedeným v roce 2000, testovat 

tělesnou zdatnost studentů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, následně 

výsledky srovnat s výzkumem provedeným v roce 2000 a zjistit postoj respondentů 

k tělesné zdatnosti. Součástí této diplomové práce bylo také zjistit, zda by měli 

respondenti zájem navštěvovat předmět, který by se zabýval monitorováním a zlepšením 

tělesné zdatnosti. Všechny tyto úkoly se podařilo splnit. 

Na základě studia literatury a vlastního testování jsem dospěl k těmto závěrům. 

1) Výzkum prováděný na studentech PedF UK v Praze v roce 2000 byl validní, 

reliabilní, standardizovaný a na základě tohoto testování bylo možné testovat 

studenty i v roce 2007. 

2) Studenti PedF UK v Praze testovaní v roce 2007 dosahovali v některých testech 

lepší či horší výsledky. Zlepšení či zhoršení tělesné zdatnosti oproti studentům 

testovaným v roce 2000 je tedy nutno porovnávat dle jednotlivých oborů a 

pohlaví. Blíže kapitoly 9.1 Rozdělení výzkumného vzorku dle pohlaví, 9.2 

Rozdělení výzkumného vzorku dle oborového studia. Zcela prokazatelně lze říci, 

že všichni studenti, testovaní v roce 2007, bez ohledu na obor či pohlaví 

dosahovali lepších výsledků v testu Hluboký předklon v sedu. 

3) Studenti PedF UK v Praze mají zájem zlepšit stav své tělesné zdatnosti, 

nejěastějším důvodem bylo: abych se cítil/a lépe a lépe vypadal/a, zlepšení zdraví, 

zlepšení kondice, splnění požadavků školy. Nejěastějším uváděným důvodem, proč 

by studenti nechtěli zlepšit stav své tělesné zdatnosti bylo: jsem spokojen/a se 

svou tělesnou zdatností. 

- Tělesnou zdatnost by chtělJ zlepšit více ženy (96% dotázaných žen) než muži 

(84% dotázaných mužů). 
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4) Nový předmět, který by se zabýval monitorováním a zlepšením tělesné zdatnosti 

studentů by navštěvovali spíše studenti oborů učitelství pro 1. stupeň prezenční 

studium magisterské - 68% dotázaných studentů a učitelství VVP pro 2. stupeň 

ZŠ - prezenční studium magisterské - tělesná výchova - 76% dotázaných studentů. 

Studenti oboru učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ - prezenční studium magisterské -

bez aprobace tělesná výchova by tento nový předmět nenavštěvovali - pouze 10% 

dotázaných studentů by navštěvovalo tento předmět. 

- Nový předmět by navštěvovali více muži (62% dotázaných mužů) než ženy 

(40% dotázaných žen). Další informace lze nalézt v kapitolách 9.3 Vyhodnocení 

dotazníku a 10.2 Diskuse k hypotézám. 

5) Na českých univerzitách se neprovádí pravidelné, systematické, standardizované 

testování tělesné zdatnosti. Vyplývá to z informací získaných od zástupců 

univerzit. Testování, která však nejsou standardizovaná, provádí Západočeská 

Univerzita, další testování provádí Fakulta tělesné výchovy a sportu, toto testování 

je však součástí grantových zakázek MŠMT a není prováděno pravidelně. Více 

v kapitole 5.2 Prováděné výzkumy. 

6) Z praktických zkušeností, které jsem nabyl během testování studentů PedF UK 

v Praze, jsem došel k názoru, že není lehké provést standardizované testování 

ve školních podmínkách. Obtížné vidím provádění tohoto testování na základních 

školách, neboť toto standardizované testování je náročné zejména na materiální 

vybavení, prostor a čas. Testování ve školních podmínkách doporučuji provádět 

v týmu minimálně dvou lidí. 

Tato práce může být podkladem pro další testování studentů Pedagogické 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Může být také prospěšná při rozhodování o 

případném zařazení nového předmětu, který by se zabýval monitorováním a 

zlepšováním tělesné zdatnosti studentů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze, do systému kurzů a to buď univerzitního základu, či oborového studia 

tělesná výchova. Zároveň zmiňuje důvody proč by studenti tento nový předmět 

navštěvovali, či nenavštěvovali. Věřím, že informace z této diplomové práce budou 

cenné pro další testování a napomohou při zkoumání problematiky tělesné zdatnosti. 

86 



12 POUŽITÁ LITERATURA 

Monografie 

1) ČELIKOVSKÝ, S., aj. Tělesná zdatnost a výkonnost: Vybrané kapitoly. 1. 
vyd. Praha: SPN, 1969.253 s. 

2) GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno : Paido, 2000 
207 s. ISBN 80-85931-79-6. 

3) HÁJEK, J. Antropomotorika. Praha : Univerzita Karlova v Praze -

Pedagogická fakulta, 2001. 96 s. ISBN 80-7290-063-3. 

4) JANSA, P., aj. Sport a pohybové aktivity v životě české populace. Praha : 

Univerzita Karlova v Praze , Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2005. 150 s. 

ISBN 86-86317-33-1. 

5) KOVÁŘ, R.; BLAHUŠ, P. Aplikace vybraných statistických metod v 

antropomotorice. 1. vyd. Praha : SPN, 1989. 126 s. 

6) MĚKOTA, K.; BLAHUŠ, P. Motorické testy v tělesné výchově. 1. vyd. 

Praha: SPN, 1981. 335 s. 

7) MĚKOTA, K.; NOVOSAD, J. Motorické schopnosti. 1. vyd. Olomouc : 

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné výchovy, 2005. 175 s. 

ISBN 80-244-0981-X. 

8) SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. 1. vyd. Praha : ISV, 1999. 292 s. ISBN 

80-85866-33-1. 

9) SKALKOVÁ, J. Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu. 

l.vyd. Praha: SPN, 1983. 204 s . 

Akademické práce 

10) BENEŠ, M. Z á k l a d n í tělesná zdatnost studentů UK PedF. Praha, 2000. 69 s. 

Diplomová práce. Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta. Praha. Vedoucí 

práce J. Hájek. 

1 l)KOMÁRKOVÁ, J. Výuka sportovních her na základní škole. Praha, 2003. 

125 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta. Praha. 

Vedoucí práce J. Hájek. 

87 



12)VAJDL0VÁ, L. Zdravotně orientovaná tělesná výchova na 2. stupni základní 

školy. Praha, 2006. 80 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Pedagogická 

fakulta. Praha. Vedoucí práce J. Hájek. 

Email 

13)KOPECKÝ, M. RE: testováni studentu PdF [elektronická pošta ]. Message to: 

Kišš,Štěpán. 26 Únor 2007 [cit.2007-03-05 ].Osobní komunikace. 

14)PÁDIVÝ, M. RE: výzkum [elektronická pošta ]. Message to: Kišš,Štěpán. 22 

Únor 2007 [cit.2007-03-05 J.Osobní komunikace. 

15)RUBÁŠ, K. RE: výzkum [elektronická pošta ]. Message to: Kišš,Štěpán. 1 

Březen 2007 [cit. 2007-03-05 J.Osobní komunikace. 

Sborníky 

16)NEULS, F., aj. Sportovní zájmy vysokoškoláků v mezinárodním kontextu. In 

Seminář v oboru kinantropologie. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v 

Olomouci, 2004. Sportovní zájmy vysokoškoláků v mezinárodním kontextu. 

17) Zdraví 21 : Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva 

ČR. 1. vyd. Praha : Ministerstvo zdravotnictví, 2003. 124 s. ISBN 80-85047-

99-3. 

v 

Časopis 

18)Česká kinantropologie : Časopis české kinantropologické společnosti. Česká 

kinantropologická společnost. 2003-, roč. 7, č. 1 - . Chlumec nad Cidlinou : 

Ediční centrum UK FTVS, 2003-. ISBN 1211-9261. 

Webové stránky 

\9)Ministerstvo obrany České republiky [online]. c2004 [cit. 2007-03-29]. Text v 

češtině. Dostupný z WWW: <www.army.cz>. 

20)Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. c2006 [cit. 2007-03-

29]. Text v češtině. Dostupný z WWW: <www.msmt.cz>. 

21) VÚP v Praze [online]. c2005-2007 [cit. 2007-03-29]. Text v češtině. 

Dostupný z WWW: <www.vuppraha.cz>. 

88 

http://www.army.cz
http://www.msmt.cz
http://www.vuppraha.cz


13 PŘÍLOHY 

13.1 Seznam příloh 

Příloha č.l Norma tělesné zdatnosti žáků ve věku 6 - 9 let 

Příloha č.2 Table 1 muži 

Příloha č.3 Table 2 ženy 

Příloha č.4 Struktura testové baterie EUROFIT pro dospělé 

Příloha č.5 Dotazník 

Příloha č.6 Ukázka vyplněného dotazníku obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

- prezenční studium magisterské 

Příloha č.7 Ukázka vyplněného dotazníku obor učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ 

- prezenční studium magisterské - tělesná výchova 

Příloha č.8 Ukázka vyplněného dotazníku obor učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ 

- prezenční studium magisterské - bez aprobace tělesná výchova 

89 



Chlapci 9 let Slet 7 let 6 let 3" 
Efl 
cx 
Z 

v 
Clunkový běh (s) 11,6 11,7 12,1 12,4 

p 
r*-
2£ Cí 

Skok do dálky (cm) 167 158 149 142 
W 
3 
OK N Q. 

1 .eh-sed (počet/min) 42 40 38 35 3 
O cn r-t-

Výdrž ve shýbu (s) 23 22 20 18 
N< Ps ** 

Předklon (cm) 9 10 11 12 
< O < 
Ox 

Běh (km/h-min) 13,7-6:34 13,2-6:49 12,5-7:12 12,0-7:30 1500 m ? 

% tuku 14 14,4 15,2 15,9 5* 

V02max.kg-i (ml) 59,5 59 58 57 

vmax 5% (km.h-i) 12,5 12 11,5 11 



T A B L E 1 

Standards of aerobic fitness and physical performance for men determined on a treadmill and during a 2000 m track (w - walking, r - running), 
and/or 5000 m cycling - c, and/or 300 m swimming - s 
Standardy aerobní zdatnosti pro muže stanovené na běhátku a za pomoci motorických testů 2000m chůze (w) nebo běh (r), jízdy na kole 5000m (frekvence šlapání 
90-110 otáček/min - c) a plavání na vzdálenost 300m (s). 

Age 
Poor - Podprůměrná 

Speed - Rychlost v O 
Good - Průměrná - Vyhovuj íc í Excellent - N a d p r ů m ě r n á 

2nia\ 
Speed -Rychlost v o ke S p e e d - R y c h l o s t v O k e 

2max' b ° 2max" 
Yrs km/h km/h m/s km/h ml/kg.min km/h km/h m/s km/h ml/kg.min km.1i km/h m/s km/h ml/kg.min 

c w s r c w s r c w s r 

14 28.6 8.2 0.94 12.4 44.4 33.1 9.1 1.15 14.8 53.2 37.7 10.0 1.35 17.1 61.9 

20 26.5 7.7 0.84 11.4 40.6 31.3 8.7 1.06 13.8 49.7 35.8 9.6 1.27 16.2 58.4 

25 25.4 7.5 0.80 10.8 38.5 30.1 8.5 1.01 13.2 47.4 34.6 9.4 1.21 15.5 56.0 

30 23.8 7.2 0.72 10.0 35.4 28.4 8.1 0.93 12.4 44.2 33.0 9.0 1.14 14.7 53.0 

35 23.2 7.1 0.69 9.7 34.2 27.8 8.0 0.90 12.0 43.0 32.4 8.9 1.12 14.4 51.9 

40 22.3 6.9 0.65 9.2 32.4 26.8 7.8 0.86 11.5 41.0 31.4 8.7 1.07 13.9 49.9 

45 21.2 6.7 0.60 8.7 30.3 25.8 7.6 0.81 11.0 39.1 30.4 8.5 1.02 13.4 48.0 

50 20.2 6.5 0.56 8.2 28.7 24.9 7.4 0.77 10.6 37.5 29.4 8.3 0.98 12.9 46.1 

55 19.4 6.3 0.52 7.7 26.9 24.0 7.2 0.73 10.1 35.7 28.4 8.1 0.93 12.4 44.2 

60 18.4 6.1 0.48 7.3 25.1 23.1 7.1 0.69 9.6 34.0 27.7 8.0 0.90 12.0 42.8 

65 17.6 5.9 0.44 6.8 23.4 22.1 6.9 0.64 9.1 32.1 26.7 7.8 0.85 11.5 40.9 

70 16.6 5.8 0.39 6.3 21.6 21.1 6.7 0.60 8.6 30.1 25.6 7.6 0.80 10.9 38.8 



TABLE 2 

Standards of aerobic fitness and physical performance for woraen determined on a treadmill and during a 2000 m track (w - walking, r - running), 
and/or 5000 m cycling - c, and/or 300 m swimming - s 
Standardy aerobní zdatnosti pro ženy stanovené na běhátku a za pomoci motorických testů 2000m chůze (w) nebo běh (r), jízdy na kole 
5000m (frekvence šlapání 90-110 otáček/min - c) a plavání na vzdálenost 300m (s). 

Poor — Podprůměrná Good-Průměrná-Vyhovující Excellent-Nadprůměrná 
Age Speed - Rychlost VQ k g 1 Speed - Rychlost VO ke ' Speed - Rvchlost V O ka 

Yrs km/h km/h m/s km/h ml/kg.min km/h km/h m/s km/h ml/kg.min km/h km/h m/s km/h ml/kg.min 
c w s r c w s r c w s r 

14 21.7 7.6 0.85 10.0 38.7 25.2 8.3 1.00 12.0 45.2 28.6 9.0 1.17 13.9 51.7 

20 20.2 7.2 0.78 9.2 35.8 24.0 8.0 0.96 11.3 43.0 27.2 8.7 1.11 13.1 49.0 

25 19.3 7.0 0.73 8.7 34.1 22.7 7.8 0.89 10.6 40.5 26.3 8.5 1.07 12.6 47.4 

30 18.4 6.8 0.69 8.1 32.3 21.7 7.5 0.85 10.0 38.6 25.6 8.4 1.03 12.2 46.1 

35 17.6 6.7 0.65 7.7 30.9 20.9 7.4 0.81 9.6 37.2 24.5 8.2 0.98 11.6 44.0 

40 16.1 6.4 0.58 7.4 28.1 19.5 7.1 0.74 8.8 34.5 23.0 7.8 0.91 10.8 41.2 

45 15.5 6.2 0.55 7.1 26.8 18.8 6.9 0.71 8.4 33.1 22.1 7.6 0.87 10.3 39.5 

50 14.6 6.0 0.51 6.9 25.1 18.0 6.8 0.67 8.0 31.7 21.4 7.5 0.83 9.9 38.1 

55 13.2 5.7 0.45 6.5 22.6 16.7 6.5 0.61 7.6 29.1 19.9 7.2 0.76 9.0 35.3 

60 12.4 5.6 0.41 6.3 21.1 15.9 6.3 0.57 7.3 27.6 19.2 7.0 0.73 8.5 33.9 

65 11.8 5.4 0.38 6.0 19.9 15.1 6.1 0.54 7.1 26.2 18.6 6.9 0.70 8.3 32.8 

70 11.1 5.3 0.35 5.7 18.6 14.3 6.0 0.50 6.8 24.7 17.8 6.7 0.66 7.8 31.3 



Příloha č.4 Struktura testové baterie EUROFIT pro dospělé 

D i m e n z e Komponenta Faktor Testy 
( o b l a i t ) I . priority 2. priority 3. prioflty 

Aerobní Maximální Maximální Chůze na 2 km 
zdatnost aerobní aerobní nebo 

schopnost i c h o p n o i t Vytrvalostní I 
č lunkovy bih 1 

n t 2 0 m 
nebo I 

Blcyklo-
e r f o m e u i e 1 

1 
( V O , max) 

I 

J Sva lové* Sva lová t l i l D y n a m i c k á Opakované 
•kosterní a v y t r v a l o u vytrvalostné sedy-Jehy 
Idl'J10Jt s i lová 

schopnost I 
1 V y b u l n í Vertikální I 

l i l o v á výskok 
JChOpflOíl 

dolních 
končetin 

Vytrvalostní Výdrž 
s i lová ve shýbu 

schopnost 
1 p a i í 

| j Maximální D y n a m o m e t r e 1 
l stat ickosl lová stisku niky 

K h o p n o s t I 
1 j 1 ruky 

Oklony trupu 
/ 

Pohyblivost• f Pohyblivosti*! Oklony trupu 
í f lexibi l i ta I schopnost trupj Hloubka 
I p/ítíkJonu 

v sedu 
Pohybl lvostní Abdukce 

Khopnost v ramennlm 
ramen kloubu 

Motorická 
1 

Rovnováha Schopnost R o v n o v á í a y 
zdatnost k c e l k o v í stoj na jedné 

I rovnováze l i la noze 
R y c h l o u Rychlostní- Talířový 

frekvenční tappinf 
schopnost 

pohybu horních 
končetin 

Antxopomítr ie Té lesná v y i k a Index relativní lílejnť hmotnosti 
Télesná hmotnost (Body Mass Index) 
K o l n l ř i i y Suma m i l e n í k o l a l c h t u 
Obvod pasu Pomér obvodu pasu 
O b v o d b o l ů a obvodu boků 
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Příloha č.5 Dotazník 

VZTAH STUDNETŮ KE SVÉ TĚLESNÉ ZDATNOSTI 

Milá kolegyně, milý kolego! 
Jsem studentem 5.ročníku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze . zabývám 

se zkoumáním tělesné zdatnosti studentů PedF UK v Praze. Rád bych tě požádal o I vou 
pomoc. Prosím Tč o pravdivé vyplnění tohoto dotazníku, který je důležitou součástí mé 
diplomové práce. Tenlo dotazník je anonymní, slouží výhradně pro zkoumání vztahu studentů 
PedF UK ke své tělesné zdatnosti. 

Děkuji Ti za ochotu a čas strávený na tomto dotazníku. Štěpán Kišš 

Věk: MUŽ - ŽENA (výběr označ křížkem) Ročník studia 

• • " 
Křížkem zaškrtněte ěíslo odpovědi, se kterou sc nejvíce ztotožňujete. 
1. Tohoto testu jsem se zúčastnil: 

/ ) protože jsem byl o (o požádán, lest pro mne není zajímavý. 
2) protože jsem byl o to požádán a zároveň se chci dozvědět informace o své 

tělesné zdatnosti, další kontrolní test bych již neabsolvoval. 
3) protože jsem byl o to požádán a zároveň se chci dozvědět informace o své 

tělesné zdatnosti, dalších kontrolních testů v průběhu studia bych se rád 
zúčastn il také. 

2. Výsledek testu: 
1) jsem očekával, znám slav své tělesné zdatnosti. 
2) mne mile překvapil, výsledky jsou lepší než jsem očekával. 
3) mne nemile překvapil, výsledky jsou horší než jsem očekával. 
4) mne nezajímá. 

3. Svou tělesnou zdatnost: 
1) zanedbávám. 
2) udržuji na stejné úrovni. 
3) snažím se ji zlepšit. 

Křížkem zaškrtněte číslo odpovědi, se kterou sc nejvíce ztotožňujete, svoje rozhodnutí 
odůvodněte. 
4. Chtěl bych mít lepší tělesnou zdatnost. 

I) Ano. důvody jsou tyto 

2) Ne. důvody jsou tyto 

5. Nový předmět, který by sc zabýval monitorováním a zlepšením tělesné zdatnosti studentů: 
1) bych navštěvoval, protože 

2) bych nenavštěvoval, protože 
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Příloha č.6 Ukázka vyplněného dotazníku obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ - prezenční 

studium magisterské 

VZTAH STUDNETŮ KE SVÉ TĚLESNÉ ZDATNOSTI 

Milá kolegyně, milý kolego! 
Jsem studentem 5.ročníku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze , zabývám 

se zkoumáním tělesné zdatnosti studentů PedF UK v Praze. Rád bych tě požádal o Tvou 
pomoc Prosím Tě o pravdivé vyplnění tohoto dotazníku, který je důležitou součástí mé 
diplomové práce. Tento dotazník je anonymní, slouží výhradně pro zkoumáni vztahu studentů 
Pedf UK ke své tělesné kondici. 

Děkuji Ti za ochotu a čas strávený na tomto dotazníku. Štěpán Kišš 

Věk ?.-! MUŽ ŽENA (výběr označ křížkem) Ročník studia 
• s 

Křížkem zaškrtněte číslo odpovědi, se kterou sc nejvíce ztotožňujete. 
1. Tohoto testu jsem se zúčastnil: 

1) protože jsem byl o to požádán, text pru mne není zajímavý. 
Qj) protože se chci dozvédét informace o své tělesné kondici, další kontrolní test 

bych již neabsolvoval. 
3) protože sc chci dozvědět informace o své tělesné kondici, dalších kontrolních 

testů v průběhu studia bych se rád zúčastnil také. 

2. Výsledek testu: 
i) jsem očekával, znám j fór .vrtí tělesně kondice. 

QD mne mile překvapil, výsledky jsou lepši než jsem očekával. 
3) mne nemile překvapil, výsledky jsou horši než jsem očekával. 
4) mne nezajímá. 

3. Svou tělesnou kondici: 
1) zanedbávám. 
2) udržuji na stejné úrovni. . 

Qj) snažím se ji zlepšil. < t/í ^ J .^ciXo' 
r ^ c - t ^ , ^ I 

Křížkem zaškrtněte číslo odpovědi, se kterou se nejvíce ztotožňujete, svoje rozhodnutí 
odůvodněte. 
4. Chtěl bych mít lepší tělesnou kondici. . 0 i 

Ano, důvody jsou tyto s - f i k . ..VfíV ...^i^. ..k^ifclvy.. 
vfl̂ srf̂ .vrcř.vrf-.Vy... ... /c-ífff. JL 

... ..A!f\ ...L>..M^U^j 
2) Ne, důvody jsou tyto 

5. Nový předmět, který by se zabýval monitorováním a zlepšením tělesné kondice studentů: 
i) bych navštěvoval, protože 

CIL-' bvch nenavštěvoval, protože -v^S.... ir«. ..Mvččl^xtl.... Ss^o.^l.o.cwi 
..." -TS .^.^..'..^o.: O ...^k.^še !.. ..S:\ck ...!.<.. vv.^V/ft,... S ^ 
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Příloha č.7 Ukázka vyplněného dotazníku obor učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ -

prezenční studium magisterské - tělesná výchova 

VZTAH STUDNETŮ KE SVÉ TĚLESNÉ ZDATNOSTI 

Milá kolegyně, milý kolego! 
Jsem studentem 5.ročníku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze , zabývám 

se zkoumáním tělesné zdatnosti studentů PedF UK v Praze. Rád bych tě požádal o Tvou 
pomoc. Prosim Tč o pravdivé vyplnění tohoto dotazníku, který je důležitou součásti mé 
diplomové práce. Tento dotazník je anonymní, slouži výhradně pro zkoumání vztahu studentů 
Pedf UK ke své tělesné kondici. 

Děkuji Ti za ochotu a čas strávený na tomto dotazníku. Štěpán Kišš 

Věk: .2.1. MUŽ - ŽENA (výběr označ křížkem) Ročník studia. . . i . 
0 O 

Křížkem zaškrtněte číslo odpovědi, se kterou se nejvíce ztotožňujete. 
I. Tohoto testu jsem se zúčastnil: 

1) protože jsem byl o to požádán, test pro mne není zajímavý. 
2) protože se chci dozvědět informace o své tělesné kondici, další kontrolní test 

bych již neabsolvoval. 
Q) protože se chci dozvěděl informace o své tělesné kondici, dalších kontrolních 

test li v průběhu studia bych se rád zúčastnil také. 

2. Výsledek testu: 
I) jsem očekával, znám sten• své tělesné kondice. 

Q) mne mile překvapil výsledky jsou lepši než jsem očekával. 
3) mne nemile překvapil, výsledky jsou horši než jsem očekával. 
4) mne nezajímá. 

3. Svou tělesnou kondici: 
1) zanedbávám. 
2) udržuji na stejné úrovni. 

(3j) snažím se jí zlepšil. 

Křížkem zaškrtněte číslo odpovědi, se kterou se nejvíce ztotožňujete, svoje rozhodnutí 
odůvodněte. 
4. Chtěl bvch mír lepši tělesnou kondici. . , . ... . 

(tp Ano. důvody jsou tyto ... 'i 
H i ( ť Í̂A t.̂  p cJ Li Lcc / ' sv /o í .. J /La " 

u' £'3./. 
2) Ne, důvody jsou tylo 

5. Nový předmět, který by se zabýval monitorováním a zlepšením tělesné kondice studentů: 
n j . býci'i navštěvoval, protože... J ^ ó cíJč...M.&.írt?.,.-. ••••• 
^ ' jui, by.^.y.kf. ^x-.f. .. 
2) bych nenavštěvoval protože 
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Příloha č.8 Ukázka vyplněného dotazníku obor učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ -

prezenční studium magisterské - bez aprobace tělesná výchova 

VZTAH STUDNF.TU KE SVE TELESNE ZDATNOSTI 

Milá kolegyni, milý kolego! 
Jsem studentem 5.ročníku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze , zabývám 

se zkoumáním tělesné zdatnosti studentů PedF UK v Praze. Rád bych tč požádal o I vou 
pomoc. Prosím Tě o pravdivé vyplněni tohoto dotazníku, který je důležitou součástí mé 
diplomové práce. Tento dotazník je anonymní, slouží výhradně pro zkoumání vztahu studentů 
P e d f U K k e své tělesné kondici. 

Děkují Ti za ochotu a čas strávený na tomto dotazníku. Štěpán Kišš 

Věk: .j\9.. MUŽ - ŽENA (výběr označ křížkem) Ročník studia....Mr 

• • ^ 
Křížkem zaškrtněte číslo odpovědi, se kterou se nejvíce ztotožňujete. 
I. Tohoto testu jsem sc zúčastnil: 

1) protože jsem byl o (o požádán, lest pro mne neni zajímavý. 
2) protože sc chci dozvědět informace o své tělesně kondici, další kontrolní test 

bvch již neabsolvoval. 
3) protože se chci dozvědět informace o své tělesné kondici, dalších kontrolních 

testň v průběhu studia bych se rád zúčastnil také. 
2. Výsledek testu. 

l j ) jsem očekával, znám stav své tělesné kondice. 
2) mne mile překvapil, výsledky jsou lepši než jsem očekával. 
3) mne nemile překvapil, výsledky jsou horši než jsem očekával. 
4) mne nezajímá. 

3. Svou tělesnou kondici: 
1) zanedbávám. 
2) udržuji na stejné úrovni. 

i 3) ) snažím se ji zlepšit. 

Křížkem zaškrtněte číslo odpovědi, se kterou sc nejvíce ztotožňujete, svoje rozhodnutí 
odůvodněte. 
4. Chtěl bych mít lepši tělesnou kondici. 

( I ) ) Ano, důvody jsou tyto - >•:.?.<. sU.. .-.?&<.... . 
:0..?#A Muí?,2... i li....-.-) 

2) Ne, diimdy jsou tyto.. 

5 Novv předmět, který by se zabýval monitorováním a zlepšením tělesné kondice studentů * 
' (7h bvch navštěvovaly protože. ..J.. IJoMl W ^ W C 

- ...P...ku<XKťl ..Mv&LO... /auXái... Oíai ..L/m e.b.ihci 
-lúfky* 

2) bych nenavštěvoval, protože 

Ústřední knih.Pedf UK 

2592071836 
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