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Abstrakt 

Název: Hodnocení úrovně tělesné zdatnosti a základních pohybových dovedností 

u dětí na 1. stupni základní školy    

Autor: Bc. Filip Soucha 

Vedoucí práce: Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.  

Cíle:  Zjistit a porovnat úroveň tělesné zdatnosti, pohybových dovedností a 

množství podkožního tuku u dětí na 1. stupni základní školy. Dalším 

cílem je zjistit vzájemné vztahy mezi tělesnou zdatností, pohybovými 

dovednostmi a množstvím podkožního tuku. 

Metody:  Výzkumný soubor se skládá z žáků třetích, čtvrtých a pátých tříd 

základní školy (n=77). Pro zjištění úrovně tělesné zdatnosti bylo využito 

Unifittestu (6-60), pro zjištění pohybových dovedností byl použit test 

TGMD-2 a pro zjištění podkožního tuku proběhla somatická měření, 

která jsou součástí Unifittestu (6-60). 

Výsledky:  32% dětí dosáhlo v testu tělesné zdatnosti průměrné skóre dle testové 

normy. Nad i pod průměrnou hranicí se nacházel stejný počet dětí, a to 

34%. U 79% dětí jsme v testu tělesné zdatnosti zjistili nevyrovnané 

výsledky, kdy nejlepší výsledky byly většinou dosaženy v testu leh-sed a 

nejhorší výsledky ve vytrvalostním člunkovém běhu. U 50% dětí jsme 

zjistili nadprůměrné množství podkožního tuku. V motorickém testu 

dosáhlo 70% procent dětí podprůměrných výsledků. Lepších výsledků 

dosahovali děti v lokomotorickém subtestu v porovnání s manipulativním 

subtestem. Statisticky významné asociační vztahy byly zjištěny mezi 

úrovní tělesné zdatnosti a základními pohybovými dovednostmi (p < 

0,01; r = 0,67); tělesnou zdatností a množstvím podkožního tuku (p < 

0,01; r = -0,72), a základními pohybovými dovednostmi a množstvím 

podkožního tuku (p < 0,05; r = -0,35) 

Klíčová slova: tělesná zdatnost, pohybové dovednosti, mladší školní věk, TGMD-2,  

Unifittest (6-60) 

 



 

 

Abstract 

Title:  The Level of Physical Activity and Physical Fitness at Elementary 

School-Age Children    

Author:  Bc. Filip Soucha 

Thesis supervizor: Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.  

Objectives:  To determine and compare the level of physical activity, physical fitness 

and the amount of subcutaneous fat at younger school children. 

Furthermore, the next goal is to find out the correlation between them. 

Methods:  The research group consists of 3rd, 4th and 5th grade pupils (n=77). The 

Unifittest (6-60) was applied to deduce the level of physical fitness, the 

TGMD-2 test was employed to find out the level of physical activity. In 

addition, somatic measurements, which are integral to the Unifittest (6-

60), were utilized to discover the amount of subcutaneous fat.  

Results:     32% of children showed average results in the complex physical fitness 

due to test standard. The same percentage of children (34%) was above 

and below the average standard as well. 79% of children presented 

imbalanced performances in particular tests. The best results were seen in 

sit-up test on the contrary, the worst results were given in endurance 

shuttle run. The level of subcutaneous fat was above-average at 50% of 

children,. The results of physical activity level uncovered the below-

average performances at the research group -70% of the children. They 

also achieved better results in locomotor skills than in manipulative. In 

the field of statistics, a very closed associational  relations appeared 

between the physical activity level and physical fitness level (p < 0,01; r 

= 0,67). The same phenomenon was manifested in correlation of the level 

of physical fitness and the amount of subcutaneous fat (p < 0,01; r = -

0,72) and also in the interrelation between the level of physical activity 

and the amount of subcutaneous fat (p < 0,05; r = -0,35). 

Keywords: physical fitness, physical activity, elementary school age, TGMD-2, 

Unifittest (6-60) 
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1 ÚVOD 

Pohyb patří k základním biologickým projevům a potřebám lidského života. 

Podporuje tělesnou zdatnost a rozvíjí všestrannou pohyblivost a ohebnost.  V současné 

době především v důsledku vědecko-technického rozvoje a změny životního stylu jeho 

množství podstatně klesá u dospělých i dětí. Děti vydrží dlouhé hodiny sledovat 

televizní programy. Tráví velké množství času hraním her na počítačích nebo jiných 

herních zařízeních. Volný čas raději tráví na internetu a sociálních sítích než různými 

pohybovými aktivitami. A právě nedostatek pohybu a dnešní špatný moderní životní 

styl vede k civilizačním chorobám. 

Proto je důležité vést děti už od mala k pravidelnému pohybu. U mladších dětí je 

kladen důraz na jednotlivé prvky zdatnosti a především na vytvoření pozitivního vztahu 

k pohybové aktivitě. Pohybové aktivity jsou zábavné a děti jsou aktivní, rády se učí a 

osvojují si nové pohybové dovednosti a sami si ani neuvědomují spojitost pohybové 

aktivity s vývojem jejich tělesné zdatnosti. 

Cílem této práce je zjistit, zda je vztah mezi pohybovými dovednostmi dětí a 

jejich tělesnou zdatností. Zaměřím se v ní na testování tělesné zdatnosti a pohybových 

dovedností u školních dětí na Základní škole Příbram – Březové Hory. Tohoto testování 

se zúčastní děti organizované v různých sportovních klubech a i ti, kteří nevykonávají 

žádnou organizovanou aktivitu.  

V teoretické části diplomové práce je vymezen pojem testovaného souboru 

mladší školní věk. Dále jsou zde vysvětleny pojmy související s tělesnou zdatností 

a pohybovými dovednostmi, doplněné metodami měření a hodnocením. Závěr této části 

bude věnován studii hodnotící vztahy mezi tělesnou zdatností, pohybovou aktivitou a 

pohybovými dovednostmi. 

Praktická část bude obsahovat veškeré metody a způsoby měření, které byly 

použity v této diplomové práci. Budou zde uvedena všechna zpracovaná data a výsledky 

získané měřením. Dále budou v diskuzi zhodnoceny všechny výsledky hypotéz a na 

konci budou shrnuty zjištěné poznatky a výsledky do závěru. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK 

Langmeir a Krejčířová (1998) rozdělují školní věk na tři období, a to na mladší 

školní věk, střední školní věk a starší školní věk. Tato práce je zaměřena pouze na 

mladší školní věk, což je podle Langmeiera (2006) období, kdy dítě nastupuje na 1. 

stupeň základní školy ve věku od 6-7 let do 11-12 let. Během tohoto zhruba pětiletého 

vývojového období dochází u dětí k intenzivním biologicko-psycho-sociálním změnám. 

Podle Periče (2012) je také proto mladší školní věk vnitřně rozdělen do dvou relativně 

samostatných období. První období je dětství a druhé období je pozdní dětství nebo také 

prepubescence. 

2.1.1 Tělesný vývoj 

Dle Periče (2012) je v prvních letech tělesný vývoj u dětí mladšího školního 

věku charakterizovaný rovnoměrným růstem hmotnosti a výšky. Společně s tím je 

spojený plynulý rozvoj vnitřních orgánů, krevního oběhu a průběžně se zvětšuje vitální 

a plicní kapacita. Také tělo mění svůj tvar, především se prodlužují končetiny a dochází 

k ustalování zakřivení páteře, a tím se mezi trupem a končetinami utváří příznivější 

pákové poměry. Dále velice rychle pokračuje osifikace kostí, ovšem kloubní spojení 

jsou neustále pružná a měkká. Vývoj mozku je již ukončený, ale dozrávají zde nervové 

struktury a díky tomu vznikají nové podmíněné reflexe. Ty vytvářejí vhodné podmínky 

pro rozvoj koordinačních a rychlostních schopností. Langmeier a Krejčířová (1998) 

mají podobný názor na rovnoměrný růst, ale ještě dodávají, že na začátku a na konci 

období mladšího školního věku mohou nastat výraznější změny.  

S názory předchozích autorů se ztotožňuje i Říčan (2004) a říká, že děti v tomto 

období vyrostou přibližně o 28 centimetrů, což je průměrně asi o 4 – 6 cm ročně, a 

váhový přírůstek je asi 15 kilogramů. Dětem se mění proporce obličeje (přibližují se 

rysy obličeje do podoby v dospělosti), dočasných chrup se mění v trvalý. V 8. roce 

života tvoří 27 procent celkové váhy těla svalstvo. Ke konci tohoto období jsou patrné 

znaky pohlavní diferenciace. Tyto znaky lze pozorovat na podkožním tuku a šířce 

pánve. U dívek jsou tyto aspekty viditelnější. V tomto období stále platí, že jsou dívky 

ve většině případů o nějaký centimetr vyšší než chlapci a hmotnost mívají také vyšší. Se 
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zpomalením růstu a se zvyšováním hmotnosti souvisí zvyšování odolnosti organismu, 

ale také i hromadění tělesné energie. 

2.1.2 Motorický vývoj 

Dle Langmeiera (2006) se během tohoto celého období hrubá i jemná motorika 

významně a souvisle zlepšuje. Dochází zejména ke zlepšení koordinace všech pohybů 

celého těla a celkově se zlepšuje koordinace mezi zrakem a jemnou motorikou. Díky 

tomu v tomto období roste zájem o pohybové hry a sportovní výkony, které rozvíjejí 

motoriku a zároveň pohybové schopnosti a dovednosti. Dále dochází ke zlepšování 

motorických pohybů ve škole při psaní a kreslení.  Na začátku jsou to pohyby 

ramenního a loketního kloubu a po delším cvičení dochází k jemnější koordinaci 

pohybu zápěstí a prstů. Podle Říčana (2004) roste pohybová výkonnost, ale děti ještě 

neumí šetřit energií a velice rychle se unaví. Zároveň však dokáží velice rychle 

regenerovat. Především se zdokonaluje hrubá motorika, a to obratnost a přesnost 

pohybů velkých svalových skupin. Jemná motorika zůstává lehce v pozadí. 

I pro Vrbase (2010) je toto období nejpříznivější pro rozvoj jemné i hrubé 

motoriky a je označováno za „zlatý věk motoriky“. Dětem stačí kratší časové období, 

aby se naučily nové pohyby, které se samy učí nápodobou. Většinou je dítě schopné 

napodobit pohyb již po první ukázce. Po každém dalším pokusu o provedení nového 

pohybu si dítě pohyb upevňuje a automatizuje. Perič (2012) ale dodává, že je potřeba 

nové pohybové dovednosti opakovat, protože bez opakování mají děti tendenci tyto 

pohyby zapomínat. Také říká, že s prováděním nového pohybu dochází k dalším 

zbytečným pohybům a tím dochází u dětí k většímu energetickému výdeji než u 

dospělých.  

Dále je pro rozvoj jemné motoriky a koordinace dle Vágnerové (2005) důležitý 

vývoj zrakového a sluchového vnímání, které se v tomto období také rozvíjí. Školsky 

zralé děti by měly zvládnout vnímat celek jako soubor detailů a vizuálně ho analyzovat. 

Úspěšnost činností a zdokonalování součinnosti pohybů ovlivňuje i senzomotorická 

koordinace, hlavně souhra oko – ruka. Proto je velmi důležité vyzrání zrakového 

systému dětí, na který se při jemně motorických činnostech spoléhají. 
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2.1.3 Psychický vývoj 

Perič (2012) hovoří o tomto věku jako o období reálného (konkrétního) 

pozorování konkrétních předmětů a jevů, kde dítě vidí názorné vlastnosti.  Dítě rozumí 

pouze takovým pojmům či situacím, které si „může osahat“. Děti zatím ještě nechápou, 

že existují oblasti, které nelze „uchopit“. Schopnost rozumět abstraktním pojmům je 

zatím malá, protože abstraktní procesy myšlení se objevují až na konci mladšího 

školního věku. V tomto věku děti získávají spoustu informací, ze kterých nabývají nové 

vědomosti. Rozvíjí se jim paměť a také představivost. To vše napomáhá pohybovému 

rozvoji a provádění již osvojených dovedností. Ovšem děti se v tomto věku dokáží 

soustředit pouze na jednotlivosti a unikají jim souvislosti, protože mají zvýšenou 

vnímavost k okolí a ostatním faktorům, které odvádějí jejich pozornost od prováděné 

činnosti. 

Osobnost u těchto dětí není ještě ustálena, proto jsou děti impulsivní a velice 

často a rychle přecházejí ze smutku k radosti a zase zpět. Nemají ještě dostatečně silně 

vyvinutou vůli, proto nedokáží sledovat dlouhodobé cíle. V tomto období velmi těžko 

překonávají okamžité nezdary a veškerou svou činnost silně prožívají. Dítě se zatím 

nedokáže soustředit na provádění činnosti déle než 4-5 minut z důvodu zvýšené 

vnímavosti. Proto po této době většinou nastává útlum nebo roztržitost.  

Dle Vágnerové (2005) je myšlení dětí hodně spojeno s realitou. Děti vycházejí z 

vlastních zkušeností a pomalu začínají chápat vztahy a souvislosti okolo sebe. Z velké 

části přebírají názory a myšlenky dospělých, především rodičů a učitelů. Zatím 

nepřemýšlejí, že by mohlo být něco jinak, než jim autorita řekne. Děti jsou více 

odvážné, protože nedokáží ještě odhadnout své schopnosti. Často se přeceňují a pouští 

se do úkolů, které nemohou zvládnout. Jsou velmi málo sebekritické. Na rozdíl od 

předchozího autora tvrdí, že koncentrace těchto dětí je velmi individuální. Některé děti 

jsou schopny zaměřit pozornost na určitou činnost a nenechat se vyrušit okolím 

dostatečně dlouhou dobu. Podle Vágnerové (2005) je důležité rozlišovat jakého 

charakteru jsou podněty, které koncentraci pozornosti vyžadují. Pro intaktní děti je 

snazší se soustředit na podněty vizuální. Pro většinu dětí je obtížné se koncentrovat na 

čistě sluchové podněty. S přibývajícím věkem ovšem koncentrace pozornosti přibývá a 

zvyšuje se i kapacita paměti, zapamatování a rychlost zpracování informací. Zlepšuje se 
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strategie zapamatování a vybavování si informací, kde si dítě záměrně pamatuje 

potřebné informace. 

2.1.4 Sociální a emoční vývoj 

Podle Vágnerové (2005) je toto období stěžejní pro socializaci dítěte, protože 

dítě v něm vstupuje do školy. Dítě již není ovlivňováno pouze členy rodiny, ale dostává 

se do nových sociálních skupin, ve kterých si buduje své postavení a osvojuje si nové 

role. Přesto rodina zůstává nejdůležitější součástí dítěte. Pomocí školy se dítě postupně 

začleňuje do společnosti. Pro Vágnerovou (2005) je nástup dítěte do školy významnou 

fází v procesu odpoutání se ze závislosti na rodině. Díky škole si dítě kromě 

intelektových funkcí rozvíjí také sociální kompetence. 

Říčan (2004) říká, že v životě dítěte tvoří školní třída velmi důležitou sociální 

skupinu, která se po celý školní věk postupně strukturuje. Nejdříve se vytvářejí bližší 

vztahy mezi dětmi, které sedí vedle sebe nebo se potkávají mimo školu. A zhruba ve 

třetí třídě se projevují známky kamarádství všech dětí. Zde i začínají zvládat různé role. 

Jinak se chovají doma a jinak ve škole v kolektivu. Podle Piageta a Inhelderové (2001) 

již dokáží děti skrývat své pocity a umí rozlišovat, co se od nich očekává. Tyto znaky 

považují za první projevy autonomní morálky. To znamená, že dítě zvládne rozlišovat, 

jaké jednání je správné a jaké ne.  

2.2 TĚLESNÁ ZDATNOST 

Podle Buckscha & Schlichta (2006)  dochází v lidských životech k výrazným 

změnám, které se projevují duševně i tělesně. S poklesem tělesné aktivity se výrazně 

snižuje úroveň tělesné zdatnosti. Z těchto důvodů se odborníci o tuto oblast začali 

zajímat už od 60. let 20. století až do současnosti. Vznikl například projekt HEPA – 

Health Enhancing Physicyl Aktivity (podpora zdraví a tělesné aktivity), vytvořený 

Výborem pro rozvoj sportu při Radě Evropy. 

Během historického období panují různé názory, jak vlastně popsat tělesnou 

zdatnost. Podle Kováře (2001) první názory na tělesnou zdatnost kladly důraz na 

funkční schopnost organismu ve vztahu k tělesné zátěži a často se tělesná zdatnost 

přirovnávala k fyziologické výkonnosti. Mezi roky 1961 - 1965 byla tělesná zdatnost 

vnímána tuzemskými odborníky jako souhrn předpokladů, který zajišťuje optimální 
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reakce na různé podněty prostředí a na náročnou pohybovou aktivitu. Později, roku 

1990 na vědecké konferenci v Singapuru, vymezili pojem tělesná zdatnost moderněji. Je 

vnímána jako podklad celé řady lidských potřeb a není spjatá pouze s fyzickou námahou 

nebo sportovní výkonností. Podstatou je pokrytí všech požadavků každodenních aktivit, 

pracovního zatížení, i v prožívání volného času. 

Bunc (1995) definuje tělesnou zdatnost „jako způsobilost vykonávat každodenní 

úkoly energicky, bez známek únavy, využívat s potěšením volný čas, čelit nepříznivým 

jevům, vzdorovat stresu, snášet jej a přežívat v obtížných podmínkách, které by nezdatný 

jedinec musel opustit.“ Hájek (2001) říká, že tělesná zdatnost je připravenost organismu 

konat jakoukoliv práci, aniž by ji musel specifikovat, respektive způsobilost vyrovnávat 

se s nároky vnějšího prostředí nebo odolávat okolním vlivům a stresům. Dle Choutky 

(1991) je zdatnost schopnost organismu optimálně reagovat na různé podněty 

z prostředí. Podle autorů Corbin, Pangrazzi (1992) je tělesná zdatnost chápána jako stav 

pohody (well-being), který se vyznačuje malým rizikem předčasných zdravotních 

problémů a vitalitou umožňující zapojení se do různorodých fyzických aktivit. 

(Měkota, Cuberek, 2007) uvádějí, že tělesná zdatnost je pouze jedna ze složek 

celkové zdatnosti, která také zahrnuje zdatnost sociální, duševní a emocionální. Tvrdí, 

že tělesná zdatnost je do určité míry geneticky podmíněna, během života se rozvíjí a 

udržuje tělesným cvičením, otužováním, zdravou výživou a životosprávou. 

Z důvodu společenského vývoje se na konci 70. let 20. století rozšiřuje obsah 

komponent a zdůrazňuje se zdravotní aspekt. Tělesná zdatnost je rozdělena dle 

koncepce vytvořené Bouchardem a Shepardem (1994) na dvě kategorie. Na zdravotně 

orientovanou zdatnost a výkonově orientovanou zdatnost. 

Tělesnou zdatnost zjišťujeme pomocí somatických měření a motorických testů. 

Většinou se používají terénní testy, které jsou jednodušší a snáze dostupné na rozdíl od 

testů laboratorních. 

2.2.1 Výkonově orientovaná zdatnost 

Výkonově orientovaná zdatnost je především zaměřena na samotný výkon 

jedince. Podle Hájka (2001) je výkonově orientovaná zdatnost „zdatnost podmiňující 

určitý pohybový výkon, jehož výsledek je kvantifikován a hodnocen, např. opakované 
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sportovní výkony v závodech." Dle Měkoty a Cubereka (2007) se zde primárně 

nesleduje zdravotní hledisko, ale sleduje se výkon při soutěžích, výkonových testech či 

pracovních výsledcích. 

Podle Bunce (2002) výkonově orientovaná zdatnost zahrnuje více složek tělesné 

zdatnosti, jako např. rychlostní schopnosti, explozivní silové schopnosti a koordinační 

schopnosti, které jsou nezbytné pro sportovní výkony nebo jinou fyzicky náročnou 

činnost. Podle Měkoty a Novosada (2005) je výkonově orientovaná zdatnost závislá na 

tělesných rozměrech, motivaci, na osvojených pohybových dovednostech a dalších 

činitelích stejně jako zdravotně orientovaná zdatnost. Tito autoři řadí mezi komponenty 

výkonově orientované zdatnosti tzv. „méně významné motorické schopnosti“ (ve 

vztahu ke zdraví), a to: explozivní sílu, hbitost, rovnováhovou schopnost, akční a 

reakční rychlost a obratnost.  

Dle Kirchnera et. al. (2005) je výkonově orientovaná zdatnost ta, která výrazně 

ovlivňuje a podmiňuje sportovní výkon. Pokud přistupujeme správně k výkonové 

zdatnosti, můžeme zvyšovat motorickou výkonnost, která je samotným základem pro 

kondiční přípravu. Ovšem Máchová a Kubátová (2015) tvrdí, že příliš časté zaměřování 

se na jednu sportovní disciplínu s cílem rozvíjet výkonovou zdatnost, může mít za 

následek nerovnoměrné rozvíjení složek tělesné zdatnosti, a tím vzniká zvýšené riziko 

poškození zdraví. 

Mužík (1997) a mnoho dalších autorů uvádí, že u dětí mladšího školního věku 

nejsou vyžadovány výkony, protože mohou slabší děti frustrovat a negativně ovlivňovat 

postoje k pohybovým činnostem a sportu. Především se zde má vytvořit kladný postoj 

k pohybu a dát dětem základní vědomosti a dovednosti, které potom využijí 

v celoživotních pohybových aktivitách. Dle Bunce a kol. (2000) tato koncepce slouží 

především při výběru sportovně talentovaných jedinců a při jejich sledování během 

vývoje. Pro ověřování výkonově orientované zdatnosti autoři vytvořili testové baterie, 

které obsahují různé motorické testy a antropomotorická měření. 

2.2.2 Zdravotně orientovaná zdatnost 

Podle naší i zahraniční literatury je zdravotně orientovaná zdatnost chápána 

hlavně jako koncept ovlivňující zdravotní stav a preventivně působící na zdravotní 

problémy. Většina autorů se řídí koncepcí Boucharda a Sheparda (1994), kteří sestavili 
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strukturu tvořenou 5 komponentami: morfologickou, svalovou, motorickou, 

kardiorespirační a metabolickou.  

Zdravotně orientovaná zdatnost je velmi důležitá pro funkčnost lidského 

organismu a tím i předpokladem pro dobrou duševní, sportovní a pracovní výkonnost 

člověka. Cílem zdravotně orientované zdatnosti je pohybově a tělesně kultivovat 

člověka, který vhodně a přiměřeně volí pohybovou činnost podporující zdraví a 

zařazuje ji do svého denního režimu na základě znalostí o pohybovém zatěžování 

lidského organismu. 

Autoři Corbin a Pangrazzi (1992) chápou zdravotně orientovanou zdatnost jako: 

„zdatnost ovlivňující zdravotní stav, nebo také vztahující se k dobrému zdravotnímu 

stavu a působící preventivně na zdravotní problémy vzniklé v důsledku hypokinézy, tj. 

nedostatku pohybu.“. Bunc (1995), který se přiklání k tzv. „medicínské terminologii“, 

kde je zahrnuta aerobní zdatnost, tělesné složení, svalová síla, vytrvalost a flexibilita, ji 

zase popisuje 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 (prožitky) jedince a může tak obecně 

přispět k plnějšímu prožití života.“ 

Nyní se již také zařazuje podle některých autorů Fox a Biddle (1988), Skopová, 

Zítko (2008) mezi složky zdravotně orientované zdatnosti hodnocení držení těla v 

základních posturálních polohách a kvalita základních pohybových stereotypů. 

2.2.3 Testování tělesné zdatnosti 

Testy, kterými stanovujeme tělesnou zdatnost, označujeme jako motorické. 

Podle Měkoty a Blahuše (1983) se vyznačují tím, že jejich obsah tvoří pohybová 

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

Hájek (2001) motorický test definuje jako „standardizovaný postup (zkoušku), jehož 

obsahem je pohybová činnost a výsledkem je číselné vyjádření průběhu či výsledku této 

činnosti.“  

Měkota a Blahuš (1983) popisují testové situace jako podnětové situace, které 

vyvolávají nebo navozují určitý pohybový projev - motorické chování. Pohybový úkol 

může být jednoduchý (stisk ruky, skok), nebo složitý (vedení míče ve fotbale).  
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V průběhu testu se examinátorem (zkoumajícím) zaznamenávají projevy chování 

testované osoby (probanda, respondenta, apod.) pokud možno co nejpřesněji, nebo na 

konci se zaznamenává jeho definitivní výsledek. V některých testech examinátor může 

sledovat odezvy (reakce) organizmu na pohybovou zátěž a ne na pohybovou činnost 

samotnou (např. step-test). Dle Vrbase (2010) lze díky těmto testům zjistit úroveň 

tělesné zdatnosti, koordinačních a kondičních schopností a pohybových dovedností. 

V případě, že využíváme více testů při testování, označujeme skupinu testů jako 

testovou baterii. Pokud testovou baterií zjišťujeme pouze jednu složku pohybových 

schopností, je testová baterie homogenní. Pokud je baterie zaměřená obecně na více 

schopností, nazýváme heterogenní baterií. Tato baterie se uplatňuje často při testování 

základní motorické výkonnosti a tělesné zdatnosti. 

Podle Hájka (2001) musí být každý motorický test standardizován. To znamená, 

že musí splňovat určité vlastnosti (validitu, reliabilitu a objektivitu). Při jednotlivých 

testech musí být stanoveny postupy a podmínky testu, abychom mohli test kdykoliv 

zopakovat, třeba i na jiném místě, jiným testujícím apod. Dále je potřeba mít 

vypracovaný systém hodnocení, zejména pomocí testových norem. Testová baterie 

kombinuje výsledky jednotlivých testů (subtestů), aby bylo možné vytvořit výsledné 

skóre dané baterie. Kasa (2006) uvádí, že kromě výsledného skóre z testové baterie lze 

využít ještě testový profil. Ten prezentuje výsledky jednotlivých subtestů formou 

schémat a grafů. Testový profil tedy uvádí výsledky testované osoby samostatně a 

souhrnný výsledek se zde zpravidla neuvádí.  

Jednotlivé testové baterie se nejčastěji pojmenovávají podle zaměření testu, 

autora nebo účelu. Kasa (2006) říká, že na jejich základě lze ve sportu měřit a 

porovnávat úroveň, změny a vývoj pohybových předpokladů a hodnotit obsah a 

efektivitu tréninkových aktivit. Je ovšem potřeba zohledňovat věk, pohlaví, zdravotní 

stav atd. Dále poukazuje, že je důležité zajistit vhodnou motivaci testovaných osob, 

která se také významně podílí na výsledné úrovni výkonů. Pro testování dětí se 

nejčastěji podle Rubína (2014) využívá tří testových baterií. Jsou to Unifittest (6-60), 

Eurofittest a Fitnessprogram. 

Unifittest (6-60) 

Měkota, Kovář (1996) uvádí, že tento testový systém vznikal přes 30 let v České 

republice. Na jeho vzniku se podíleli odborníci z řad vysokoškolských učitelů, kteří se 
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orientovali na obor antropomotorika. Po zobecnění několika našich a zahraničních 

výzkumů komise testování schválila projekt, jehož výsledkem je právě tento testový 

systém Unifittest (6-60).  

Podle Měkoty (2002) je Unifittest (6-60) určen pro posuzování a monitorování 

úrovně základní motorické výkonnosti a somatické charakteristiky populace dětí, 

mládeže a dospělých v rozmezí od 6 do 60 let. Jednotlivé testy slouží jako ukazatele 

k jednoduchému terénnímu posouzení základních pohybových schopností a 

k normativnímu hodnocení s ohledem na určité populační skupiny. Unifittest (6-60) je 

heterogenní testová baterie, která obsahuje čtyři subtesty a je doplněná o diagnostiku 

somatických ukazatelů.  

Měkota (2002) tento test charakterizuje tak, že se zde objevují podnětné a 

progresivní odlišnosti na rozdíl od podobných testových systémů.  Společným základem 

jsou subtesty skok daleký z místa a lehy-sedy. Třetí subtest je zaměřený na vytrvalostní 

schopnosti, kde lze volit jednu ze 3 typů lokomocí, které zohledňují například kondiční 

připravenost, podmínky atd. Poslední subtest charakterizuje motorický projev. Tento 

subtest je výběrový, kde se volí pouze 1 varianta podle věku testovaného. Pro děti do 15 

let se rozvíjejí rychlostní a obratnostní schopnosti. Do 30 let se testuje rozvoj silových 

schopností a ve věku nad 30 let se testují stupně kloubní pohyblivosti a ohebnosti. 

Celkový přehled motorických a somatických testů uvádí tabulka č. 1 a 2.   

 

Tabulka č. 1: Přehled motorických testů testové baterie Unifittest 6-60 

 

Označení a název testu 

(měření) 
Pohybový úkol (zadání) 

Hodnocení výsledku 

(přesnost měření) 

T 1 Skok daleký z místa 
Dosáhnout skokem z místa, 

co nejdelší vzdálenost 

Vzdálenost v cm 

(1 cm) 

T 2  Leh-sed opakovaně 
Provést max. počet opakovaných 

změn z lehu do sedu za dobu 60 s 

Počet opakování 

(1 cvik) 

T3 

(a)  
Běh po dobu 12 min 

Uběhnout, co nejdelší vzdálenost 

za dobu 12 min 

Vzdálenost v m 

(10 m) 

T3 

(b) 

Vytrvalostní člunkový 

běh 

Uběhnout zadanou rychlostí, 

co nejdelší vzdálenost 
Čas v min (0,5 min) 
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T3 

(c)  

Chůze na vzdálenost 

2 km 

Překonat chůzí vzdálenost 2 km, 

v co nejkratším čase 

a) Čas v min (1 s), 

b) Index 

kardiorespirační 

zdatnosti 

T4 

(A) 
Člunkový běh 4x10 m 

4x překonat vzdálenost 10 m 

předepsaným způsobem, 

v co nejkratším čase 

Čas v s (0,1) 

T4 

(B) 

Shyby (chlapci) Provést maximální počet shybů Počet 

Výdrž ve shybu 

(dívky) 

Vydržet ve shybu 

co nejdelší dobu 
Čas v s (1 s) 

T4 

(C) 

Hluboký předklon v 

sedu 

Dosáhnout konečky prstů ruky 

v hlubokém předklonu 

v sedu co nejdéle 

Vzdálenost v cm 

(1 cm) 

Zdroj: Měkota (2002), tabulka vlastní 

Tabulka č. 2: Přehled somatických měření testové baterie Unifittest 6-60 

 

Označení a název testu 

(měření) 
Pohybový úkol (zadání) 

Hodnocení výsledku 

(přesnost měření) 

SM 1 Tělesná výška Standartní postup Délka v cm (0,5 cm) 

SM 2  Tělesná hmotnost Standartní postup 
Hmotnost v kg (0,1 

kg) 

SM 3   Podkožní tuk Tloušťka tří kožních řas 
Součet tří kožních řas 

(0,1 mm) 

Zdroj: Měkota (2002), tabulka vlastní 

Eurofittest 

Tsigilis (2002) píše, že eurofittest (European Test of Physical Fitness) je od roku 

1988 první ucelená metodická příručka určená k testování tělesné zdatnosti dětí a 

mládeže. Beunen (2001) říká, že se jedná o nejrozšířenější testovou baterii v evropských 

zemích. Jsou v ní zahrnuty výkonově i zdravotně orientované položky. Byla vytvořena 

za účelem porovnávání pohybové výkonnosti dětí mezi jednotlivými evropskými státy. 

Moravec et al. (2002) uvádí, že první verze této testové baterie byla určená pro 

děti školního věku a obsahuje devět motorických testů. Touto testovou baterií se testují 

běžecké rychlostní schopnosti pomocí člunkového běhu 10 x 5 m, aerobní zdatnost, a to 

buď vytrvalostním člunkovým během nebo vyšetřením W170 na bicyklovém 
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ergometru. Testuje se vytrvalostní statická síla testem výdrž ve shybu a výbušná síla 

dolních částí těla skokem dalekým z místa. Dále testujeme svalovou sílu a vytrvalost 

břišních svalů opakovanými lehy-sedy po dobu 30s. Flexibilitu testujeme předklonem s 

dosahováním v sedu. Pro testování rychlosti a síly ruky provádíme talířový tapping a 

ruční dynamometrii. Statická rovnováha se testuje tzv. “plameňákem“ (rovnovážný 

stoj). Později vzniká další verze určená pro dospělou populaci, která obsahuje pouze 

čtyři položky. Je to chůze na 2 km, lehy-sedy, úklony trupu ve stoji a výdrž ve stoji na 

jedné noze se zavřenýma očima.  Skowroński et al. (2009) uvádí ještě další verzi 

eurofittestu, tzv. Eurofit Special Test, který je určený mentálně postiženým jedincům a 

obsahuje tyto testy: skok daleký z místa, „balanční chůze“, 25 m běh, předklon s 

dosahováním v sedu, leh-sed (30s), hod medicinbalem. 

I přes vysokou materiální a časovou náročnost se tento test ve značné míře 

využívá a podařilo se provést rozsáhlé šetření v Belgii, Holandsku, Maďarsku, Turecku, 

Itálii, Polsku, Severním Irsku, Španělsku, Litvč a Estonsku. Přehled výsledků z tohoto 

testování uvádí Jürimäe a Volkbekiene (1998). 

Fitnesprogram 

Plowman et al. (2006) uvádí, že koncept Fitnessgram vznikl po dlouhodobém 

výzkumu. Z počátku, v roce 1977, měl představovat jednoduchý prostředek, který by 

umožňoval učitelům tělesné výchovy sdělovat výsledky hodnocení tělesné zdatnosti dětí 

a upoutat pozornost rodičů na tento problém. Později, v roce 1981, se ke konceptu 

připojil Cooper Institute for Aerobic Research, který umožnil využití počítačových 

technologií k efektivnějšímu zpracování výsledků, a v roce 1982 vznikla první verze 

této testové baterie. Nyní je používána už devátá verze této baterie, která zahrnuje i 

dotazníkové šetření ACTIVITYGRAM. Tato verze poskytuje nejen komplexní 

zdravotně orientovanou zdatnost, ale i celkové informace o počtu věnovaných minut 

jednotlivým pohybovým aktivitám. 

Suchomel (2006) uvádí, že tato testová baterie není materiálně a časově náročná 

a je pro děti motivující.  Testová baterie zjišťuje komplexně zdravotně orientovanou 

zdatnost ve třech oblastech. Jsou to oblasti aerobní kapacity, tělesného složení a oblast, 

kde je zahrnuta svalová síla, vytrvalost a flexibilita. Přehled jednotlivých testů je 

uveden zde: 
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Aerobní zdatnost 

 Běh na 1 míli  

 Chůze na 1 míli 

 Vytrvalostní člunkový běh PACER 

Tělesné složení  

 Měření kožních řas 

 Body Mass index 

 Bioelektrická impedance 

Svalová síla, vytrvalost a flexibilita  

Testování svalové síly a vytrvalosti břišních svalů:  

 Hrudní předklony v lehu pokrčmo 

Testování svalové síly a pohyblivosti extenzorů trupu:  

 Záklon v lehu na břiše  

Testování svalové síly a vytrvalosti svalů horní části trupu (volba jednoho testu):  

 90° kliky  

 Shyby (stejné jako UNIFITTEST (6-60))   

 Výdrž ve shybu - test se provádí držením nadhmatem  

 Shyby ve svisu ležmo  

Testování flexibility (volí se jeden test):   

 Předklon v sedu pokrčmo přednožném pravou nebo levou   

 Dotyk prstů za zády 

(Suchomel, 2006; Cooper Institute, 2015) 

Vrbas (2010) uvádí, že testová baterie Fitnesprogram je shrnuta do tzv. HELP 

(Health Everyone Lifetime Personal) koncepce. Hlavním cílem je podporovat zdraví 

každého jedince jakéhokoliv věku, pohlaví a pohybových předpokladů s důrazem na 

celoživotní pravidelnou pohybovou aktivitu uspokojující osobní potřeby a zájmy. 

Jednotlivé testové položky neobsahují hodnocení kombinované lokomoce (agility) ani 

dovednosti. Fitnessgram obsahuje písemné objektivní informace o tělesné zdatnosti 

žáků s návodem na pozitivní změnu chování žáka, která přirozeně vede ke zvýšení 

úrovně zdatnosti. Veškeré výsledky jsou porovnatelné se standardy, které ukazují 

úroveň zdatnosti potřebné k udržení zdraví. 
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2.3  POHYBOVÉ DOVEDNOSTI 

2.3.1 Pohybové dovednosti 

Podle Schmidta & Lee (1999) se dovednost skládá z několika různých 

schopností a jejich omezení definuje potenciál osoby pro úspěch v konkrétní činnosti. 

Magill (1993) říká, že motorická schopnost je pouze obecný rys jedince, který je 

důležitou složkou výkonnosti různých pohybových dovedností. Čelikovský (1976) 

tvrdí, že dovednosti na rozdíl od schopností jsou časové méně stálé a mohou kolísat ze 

dne na den. Dovednosti jsou ovlivněny prostředím a podmínkami. 

Měkota (2007) popisuje pohybové dovednosti jako opakováním a motorickým 

učením získanou připravenost (způsobilost, pohotovost) k řešení pohybového úkolu, 

pohybové činnosti a dosáhnutí úspěšného výsledku. Schnabel a Thies (1993) zase 

dovednost popisují jako plně automatizovanou komponentu motorické činnosti, která 

vychází z motorických schopností, a uvádějí základní pohybové dovednosti. Pohybové 

dovednosti popisuje i McGeoach (1927), který do pohybových dovedností zahrnuje vše 

od házení míče, přes psaní na stroji až po chůzi po laně. 
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Tabulka č. 3: Elementární pohybové dovednosti 

 
Zdroj: Měkota & Cuberek (2007) 

Měkota (2007) ale poukazuje na to, že nelze každou pohybovou činnost nebo 

pohyb považovat za dovednost. Říká, že hlavní je předchozí zkušenosti či učení a cílové 

zaměření, které se v samotné dovednosti projevuje. Sám píše, že pohybové dovednosti 

lze rozdělit dle několika kritérií. 

Pohybová dovednost jednoduchá a komplexní  

Zde je rozlišujícím faktorem hlavně složitost, neboli komplexnost pohybové 

činnosti. Jednoduché dovednosti nevyžadují příliš náročnou pohybovou koordinaci na 

rozdíl od komplexních dovedností, kde je pohybová koordinace mnohem obtížnější. 

Pohybová dovednost jemná a hrubá  

Tyto dovednosti se rozdělují hlavně podle velikosti zapojených svalových 

skupin při určitém pohybu. Pro hrubé pohybové dovednosti platí, že jsou zapojeny 

velké svalové skupiny, díky kterým se pohybují celé segmenty těla jako např. 
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končetiny. Tyto hrubé pohybové dovednosti jsou nezbytné pro vykonávání většiny 

sportovních aktivit. Naopak jemné pohybové dovednosti zapojují menší svalové 

skupiny a zpravidla souvisí s činností ruky a prstů. Zde je důležité formování a zajištění 

koordinace oka - ruky. Tyto jemné pohybové dovednosti uplatňujeme v každodenních 

pohybech (hygiena), v pracovních a uměleckých činnostech (drobné opravy, hra na 

hudební nástroj).  

Pohybová dovednost otevřená a zavřená 

Tyto dovednosti rozlišujeme hlavně podmínkami a prostředím při průběhu 

činností. U uzavřených dovedností probíhá činnost ve stabilních a předem 

předvídatelných podmínkách. Jedinec se předem může připravit a nemusí se během 

činnosti ničemu přizpůsobovat. Vykonávané pohyby jsou již automatizované neustálým 

opakováním. Příkladem je plavání v bazénu ve vymezené dráze, či běh na 100 metrů.  

Naopak u otevřených dovedností se nelze připravit a je potřeba neustále 

kontrolovat měnící se podmínky. Činnosti totiž probíhají v proměnlivém a 

nepředvídatelném prostředí. Otevřené pohybové dovednosti jsou potřeba hlavně při 

kolektivních sportech, kde hráči uskuteční v krátkém časovém intervalu mnoho 

rozhodnutí podle např. postavení soupeřů, spoluhráčů a míče. Dále také například při 

závodech, kde je na stejné trati více jezdců a trať není přesně vymezena, či v úpolových 

sportech. 

Dovednost diskrétní – sériová – kontinuální 

U diskrétní dovednosti je jasně daný začátek a konec. Tyto dovednosti většinou 

trvají velmi krátce. Diskrétní dovednosti jsou například vrhy, hody, skoky, údery atd. 

Naopak kontinuální dovednosti nemají přesně daný začátek a konec. Pohybová 

činnost je plynulá a trvání má různou délku. Příkladem těchto dovedností je běh, jízda 

na kole či plavání.  

Sériová dovednost se skládá z několika diskrétních dovedností, a tím vzniká nová 

složitější činnost. Rozhodujícím významem je zde pořadí elementů. Příkladem sériové 

dovednosti může být gymnastická sestava, která se skládá z jednotlivých prvků (kotoul, 

skok). 
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2.3.2 Hodnocení základních pohybových dovedností 

Payne & Isaacs (2007) říkají, že hodnocení vývoje i úrovně motoriky 

představuje rozsáhlou a složitou problematiku. Je zde totiž zahrnuto mnoho faktorů, 

procesů a změn, které se různě ovlivňují během růstu a dospívání. 

Měkota & Blahuš (1983) tvrdí, že k hodnocení vývoje motoriky existuje řada 

testových baterií. Kohoutek & Krkošková (2002) uvádí, že v České Republice se 

nejčastěji využívá psychomotorický test OTDP (Orientační test dynamické praxe), test 

vývoje hrubé motoriky TGMD-2 (Test of Gross Motor Development), MABC-2 

(Movement Assessment Battery for Children – second edition) a BOT-2 (Bruininks-

Oseretzky Test of Motor Proficiency).  

 

BOT – 2 (Bruininks – Oseretsky Test of Motor Proficiency)  

Bruininks (1978) uvádí, že s první verzí tohoto tzv. Oseretzky testu přišel autor 

N. I. Oseretzký v roce 1923. Cílem testu bylo zjišťování úrovně psychomotorické 

zralosti, která zahrnovala celkovou úroveň (oblast hrubé i jemné motoriky) motorického 

vývoje. V roce 1978 se v Americe představila nová upravená verze testu, nazvaná 

BOTMP (Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency).  

Téměř po 30 letech v roce 2005 Bruininks (2005) píše, že došlo k další úpravě 

testu a vznikla nová verze BOT–2 (Bruininks-Oseretzky Test of Motor Proficiency, 

Second Edition).  Tato testová baterie obsahuje 52 položek, u kterých se hodnotí úroveň 

pohybové kompetence a odhaduje motorická vyzrálost. Jednotlivé položky jsou 

rozděleny do čtyř kategorií, které se zaměřují na jemnou a hrubou motoriku, přesnost a 

spojení pohybů, koordinaci, rovnováhu, sílu a rychlost.  

Cools et al. (2008) ještě poukazuje na to, že kromě kompletní verze lze také 

použít tzv. zkrácenou verzi („Short form“). Ta obsahuje pouze 14 testových položek, 

kde jsou z každé oblasti motoriky pouze vybraná cvičení. Položky jsou vybrány tak, aby 

popsaly co nejpřesněji komplexní motoriku testované osoby.  

Wuang (2009) uvádí, že test posuzuje úroveň jednotlivých pohybových 

kompetencí jak u běžné populace, tak například u specifických skupin dětí s mentálním 

postižením. Logan, Robinson, & Getchell (2011) prováděli studii, ve které porovnávali 

vypovídající hodnoty testu BOT-2 s jinými testovými bateriemi, jako jsou například 
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MABC-2 nebo TGMD-2. Výsledkem bylo, že byla prokázána stejná vypovídající 

hodnota.  

V současné době je podle Flegel & Kolobe (2002) testovací baterie BOT-2 jedna 

z nejpoužívanějších. Podle autora je to hlavně díky možnostem standardního a přesného 

měření, které BOT-2 nabízí. 

MABC-2 (Movement Assessment Battery for Children – second edition)  

Podle Burtona a Millera (1998) je testová baterie MABC-2 novou verzí MABC, 

která vycházela z testu TOMI (Test of Motor Impairment), a z původního testu 

Oseretzkého. Henderson, Sugden & Barnett (2007) uvádí, že tato testová baterie 

hodnotí motorický vývoj dětí a dokáže identifikovat děti, u kterých se může vyskytnout 

riziko motorických problémů. Tato baterie obsahuje tři části – motorický test, dotazník 

(„checklist“) a intervenční manuál. 

 Baterie MABC-2 je koncipována pro 3 věkové kategorie (1.) od 3 do 6 let, (2.) 

od 7 do 10 let a (3.) od 11 do 16 let. Pro každou kategorii je určena sada osmi testů, 

které hodnotí tři motorické komponenty – jemnou motoriku (manuální dovednost), 

hrubou motoriku (házení a chytání) a statickou a dynamickou rovnováhu. Podle Vallaey 

& Vandroemmeho (1994) je baterie MABC-2 založena na behaviorální metodě 

hodnocení motoriky a Henderson et al. (1992) uvádí, že výsledné skóre testu 

identifikuje lehké až střední motorické obtíže. Dítě podle výsledků poté zařazuje do 

jedné ze tří kategorií (absence motorických obtíží, riziko motorických obtíží, významné 

motorické obtíže). Cools et al. (2008) uvádí, že v této testové baterii je špatně navržený 

design pro mladší děti a nelze najít žádné informace o nadprůměrných jedincích. 

TGMD-2 (Test of Gross Motor Development)  

Ulrich (2000) říká, že TGMD-2 je nová verze, která pochází z roku 2000 a 

vychází z původního testu TGMD z roku 1985. Test je zaměřený na posuzování vývoje 

hrubé motoriky u dětí od tří do deseti let, kde se posuzují motorické dovednosti, které 

děti většinou provádějí v tělesné výchově. Využívá se v obecné a speciální pedagogice, 

psychologii, kineziologii a fyzioterapii a dokáže identifikovat vývojově zaostalé jedince 

ve srovnání se svými vrstevníky. 
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Wiart & Darrah (2001) uvádí, že se testová baterie TGMD-2 skládá z 12 

základních pohybových dovedností, které se dělí na 2 subtesty. Jeden subtest posuzuje 

lokomoční dovednosti (běh, cval, atd.) a druhý manipulační dovednosti (chytání, házení, 

atd.). Každá dovednost má určené položky, které se posuzují na základě 3 - 4 

kvalitativních kritérií. Testované dítě má na každou dovednost nejprve zkušební pokus a 

poté dva testovací pokusy. Každé kritérium se boduje zvlášť, kde může mít skóre 0 

nebo 1. Pokud testovaný kritérium nesplní, obdrží 0. Po testování se sečtou jednotlivé 

položky každého subtestu a vznikne hrubé bodové hodnocení jednotlivých subtestů. 

Poté se každé hodnocení převede na standardizovaný výsledek. Na konec se 

standardizované výsledky subtestů sečtou a převedou na celkový kvocient hrubé 

motoriky. Následně lze dítě porovnat s normativním vzorkem 1 208 dětí z 10 zemí. 

OTDP (Orientační test dynamické praxe)  

 

Podle Kohoutka & Krkoškové (2002) orientační test dynamické praxe vytvořil 

Míka v roce 1982. Jeho metoda vychází z Lurijovy neuropsychické diagnostiky a 

navazuje na motorické vývojové testy. Orientační test dynamické praxe je určen pro 

zjišťování úrovně jemné a hrubé motoriky a její schopnosti reagovat na dynamický 

podnět u dětí předškolního věku a u motoricky postižených dětí lze testovat v jakémkoli 

věku.  

Test obsahuje osm položek, které jsou zaměřeny na pohyb rukou, nohou a 

jazyka. Testující nejprve předvádí dítěti určitý pohyb a potom je úkolem dítěte co 

nejpřesněji a nejlépe úkol zopakovat. Jednotlivé úkoly a jejich pořadí je v záznamovém 

archu, podle kterého se testující osoba řídí. Při provádění jednotlivých úkolů testující 

subjektivně hodnotí a posuzuje, jak dobře dítě test zvládlo. Výsledky i přesný čas 

testující poté zanáší do archu. (Kohoutek & Krkošková, 2002; Měkota & Cuberek, 

2007; Čelikovský, 1990).   

Podle Černé (1995) má tento test převážně uplatnění v České republice a uvádí, 

že je mnohými odborníky považován za zbytečně podrobný. 
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2.4  STUDIE HODNOTÍCÍ VZTAHY MEZI TĚLESNOU 

ZDATNOSTÍ, POHYBOVOU AKTIVITOU A POHYBOVÝMI 

DOVEDNOSTMI 

Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku vztahů mezi tělesnou 

zdatností a pohybovými dovednostmi u žáků mladšího školního věku. Krom tělesné 

zdatnosti a pohybových dovedností také probíhalo měření pohybové aktivity. Proto se i 

v teoretické části zmíním o několika studiích, které se zabývají touto problematikou.  

Studie Vandorpe et al. (2011) se zabývá stabilitou koordinace pohybu, kde cílem 

je ji prozkoumat a zjistit její vztah k účasti v organizovaném sportu v průběhu několika 

let. Testování se zúčastnilo celkem 371 dětí, které absolvovaly baterie testů zaměřené 

na pohybovou koordinaci. Toto testování proběhlo 3x během 3 let. Každý rok jednou. 

Na začátku testování musely všechny děti ve věku 6-9 let vyplnit dotazník, zda jsou 

zapojeny do organizovaného sportu či nikoli. Tento dotazník testovaní vyplňovaly ještě 

jednou, a to na konci třetího testování. Ze zpracovaných výsledků a podle korelačních 

koeficientů, které byly v rozmezí 0,662 (6-8 let) až 0,873 (7-9 let) vychází, že faktor 

koordinace pohybu u dětí tohoto věku je velmi stabilní. Dále testem ANOVA vyšlo, že 

děti, které se nijak neúčastní nebo pouze nějaký čas účastní organizovaného sportu, 

dosahují horších výsledků než ty, které se aktivně účastní organizovaného sportu celé 3 

roky. U dětí, které se účastní organizovaného sportu, byla indikována stabilní 

koordinace pohybu i v případě změny sportovní aktivity a navíc se většinou 

předpověděla pravděpodobnost, že děti v organizovaném sportu zůstanou. V závěru 

studie dochází ke shrnutí, že úroveň stability koordinace pohybu je u dětí velmi důležitá 

a v organizovaném sportu hraje důležitou roli, která může vést k potenciálnímu přínosu 

pro zdraví v dětství a celkově v životě. Dále také může sloužit k identifikaci talentů. 

Další studií řešící problematiku pohybové aktivity a tělesné zdatnosti je studie 

Basterfield et al. (2014). Ta zjišťuje, zda jsou nějaké souvislosti mezi tělesným 

složením, pohybovou aktivitou a účastí ve sportovním klubu v období dětství a 

dospívání. V této studii samotné testování neprobíhalo. Data pro tuto studii byla použita 

z již proběhlé studie Gateshead Millennium Study, kde bylo otestováno 609 

sedmiletých dětí. Z těchto dat proběhla analýza o souvislosti adipozity (nadměrná 

hmotnost zapříčiněná zmnožením tukových tkání), naměřené pohybové aktivitě 
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akcelerometrem a účastí ve sportovním klubu sedmiletých, devítiletých a dvanáctiletých 

dětí.  

Studie věnující se přímo vztahům mezi proměnnými, jako je tato diplomová 

práce, je například Goodway a Suminski (2003), která popisuje vztah mezi pohybovými 

dovednostmi a množstvím podkožního tuku. Tito autoři došli k závěru, že děti 

s nadprůměrným množstvím podkožního tuku mají značné problémy vykonávat 

pohybové dovednosti. Berkey et al. (2003) potvrzují tento závěr a dodávají, že převážné 

obtíže děti vykazují v lokomočních dovednostech. To samé také potvrzují McKenzie et 

al. (2002) a Okely et al. (2004). Ovšem existují také studie, které tento názor vyvracejí 

jako například Logan et al. (2011), kteří zjistili slabý vztah (r = -0,237) mezi úrovní 

pohybových dovedností a tělesným složením (BMI index).  Stodden et al. (2008) tvrdí, 

že je velice široké spektrum úrovní motorických dovedností u dětí, tudíž neexistuje 

silný vzájemný vztah mezi úrovní motorických dovedností a úrovní tělesné zdatnosti. 

Jejich názor potvrzuje i výzkum Burnse et al. (2016). 



30 

 

3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY 

3.1  CÍLE PRÁCE 

Cílem práce bylo zjistit aktuální úroveň tělesné zdatnosti, základních 

pohybových dovedností a množství podkožního tuku u dětí mladšího školního věku. 

Současně bylo cílem zjistit vzájemné vztahy mezi těmito třemi komponentami. 

3.2  ÚKOLY PRÁCE 

 Stanovit cíle a hypotézy diplomové práce 

 Prostudovat literaturu, která se týká dané problematiky 

 Zpracovat teoretické části diplomové práce 

 Zvolit strategii a organizaci průběhu měření a sběru dat 

 Realizovat měření a sběr dat 

 Analyzovat a zpracovat získaná data 

 Vypracovat diskusi a interpretovat výsledky 

 Zhotovit závěr práce 

3.3  HYPOTÉZY 

1) Předpokládáme významný (přímo úměrný) korelační vztah mezi celkovým skóre 

v testu Unifittest (6-60) a testu TGMD-2 (p < 0,05). 

2) Předpokládáme významný ( nepřímo úměrný) korelační vztah mezi celkovým 

skóre v testu TGMD-2 a množstvím podkožního tuku (součet tří kožních řas) (p < 

0,05). 

3) Předpokládáme významný ( nepřímo úměrný) korelační vztah mezi celkovým 

skóre v testu Unifittest (6-60) a množstvím podkožního tuku (součet tří kožních řas) (p 

< 0,05). 
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4 METODIKA PRÁCE 

4.1  CHARAKTERISTIKA VÝZKUMNÉHO SOUBORU 

Pro tuto diplomovou práci byl výzkumný soubor tvořen dětmi od 3. do 5. třídy, 

tzn. dětmi mladšího školního věku ve věkovém rozmezí 8-12 let. Soubor byl složen z 22 

dětí 3. třídy, 34 dětí ze 4. třídy a 21 dětí z 5. třídy. Celkem tedy n=77 dětí. Výzkum 

probíhal na sportovně zaměřené škole Příbram – Březové hory. Výzkumný soubor je 

tvořený chlapci i dívkami, kde větší část n=53 jsou chlapci a menší část n=24 dívky. Do 

výzkumu jsou zapojeni zástupci sportovních i nesportovních tříd. 

Samotný výzkum byl nejdříve odsouhlasen etickou komisí FTVS UK. Poté byli 

podrobně informováni děti a jejich zákonnými zástupci o tom, proč a jak bude výzkum 

probíhat, jeho cíle a účel. Zákonní zástupci, kteří měli zájem o zapojení se do výzkumu, 

podepsali informovaný souhlas a testování mohlo začít.  

4.2  POUŽITÉ METODY 

4.2.1 Unifittest (6-60) 

Touto testovou baterií jsme zjišťovali úroveň tělesné zdatnosti. Testová baterie 

Unifittest (6-60) je zaměřena na zjišťování úrovně výbušné (explozivní) silové 

schopnosti dolních končetin, vytrvalostně silových schopností bedrokyčlostehenních 

flexorů a břišního svalstva, dlouhodobou běžeckou vytrvalostní schopnost a 

krátkodobou běžeckou rychlostní schopnost se změnou směru. 

Abychom mohli hodnotit a srovnávat náš výzkumný vzorek s výsledky 

vymezené populační skupiny, je si potřeba určit normu. Můžeme rozlišit dva typy 

norem. Pětibodová norma, která je určena pro dospělé a desetibodová norma pro děti a 

mládež. Pro naše účely je použita desetibodová norma pro děti a mládež, která hodnotí 

výsledky jednotlivých testů jak kvantitativně, tak i kvalitativně. Norma respektuje 

všechny zvláštnosti pohlaví a věku. Rozpětí stupnice je od 1 do 10 bodů, kde průměr 

odpovídá hodnotě 5,5 bodů. Podle počtu dosažených bodů v jednotlivých testech lze po 

porovnání s normou získat slovní hodnocení probandů. Hodnocení probandů je 

rozděleno do pěti skupin – výrazně podprůměrný, podprůměrný, průměrný, 

nadprůměrný a výrazně nadprůměrný. Celkové hodnocení tzv. Unifit testové skóre 
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každého probanda pak získáme součtem bodů ze všech čtyř testů. Toto testové skóre lze 

opět porovnat s normou a z něho následně získat slovní hodnocení probandů. 

Motorické testy 

Výbušná (explozivní) silová schopnost dolních končetin 

Skok daleký z místa odrazem snožmo 

Před začátkem tohoto cvičení, testující probandům názorně předvede a vysvětlí, 

jak má cvik vypadat a jak bude měření probíhat. Proband stojí mírně rozkročený před 

odrazovou čarou. Poté provádí podřep v předklonu se zapažením a odráží se snožmo se 

současným švihem paží vpřed (obrázek č. 1). Tímto způsobem provede každý proband 

3 pokusy a snaží se dosáhnout co nejdelší vzdálenosti. Vzdálenost se měří v 

centimetrech od odrazové čáry k zadnímu okraji poslední stopy dopadu a zapisuje se 

pouze nejdelší pokus. 

Obrázek č. 1: Skok daleký z místa odrazem snožmo 

 
Zdroj: Měkota et al. (2002). 

Vytrvalostně silové schopnosti bedrokyčlostehenních flexorů a břišního svalstva 

Tyto vytrvalostně silové schopnosti byly testovány opakovanými lehy-sedy na 

podložce. Testující opět probandům názorně předvede a vysvětlí, jak má cvik vypadat a 

jak bude měření probíhat. Proband je v základní poloze v lehu na zádech pokrčmo, paže 

má skrčené vzpažmo zevnitř, ruce v týl, sepnuté prsty, lokty se dotýkají podložky. Nohy 

má v kolenou pokrčeny v úhlu 90°. Pomocník drží cvičícího za nárty, která má cvičenec 

od sebe na šíři pasu (obrázek č. 2). Na povel proband provádí opakovaně lehy a sedy, 

kde je podmínka při sedu dotyk oběma lokty kolen a při lehu dotyk zády a hřbetu rukou 
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podložky. Cvičení trvá jednu minutu a testující zaznamenává počet správně 

provedených cyklů. Cílem je provést co nejvyšší počet těchto cyklů.  

Obrázek č. 2: Leh – sed opakovaně 

 

Zdroj: Měkota et al. (2002). 

Dlouhodobá běžecká vytrvalostní schopnost 

Tato schopnost byla zjišťována vytrvalostním člunkovým během na vzdálenost 

20 metrů. V odborných publikacích nazývaným jako Legerův test. Proband se snaží 

opakovaně překonávat vzdálenost 20 metrů ve vyznačeném území (obrázek č. 3). Cílem 

je opakovaně překonávat tuto vzdálenost ve stupňujícím se tempu, který udává zvukový 

signál co nejdéle. Zvukový signál vždy ohlásí, kdy má proband došlápnout za hraniční 

čáru. Pokud proband nestihne doběhnout za čáru na signál, dostává první varovný signál 

a musí zrychlit. V případě nedoběhnutí na čáru dvakrát po sobě, proband test ukončuje a 

jeho výsledný čas se zapisuje ve vteřinách. 
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Obrázek č. 3: Vytrvalostní člunkový běh na vzdálenost 20 metrů 

 

Zdroj: Měkota et al. (2002). 

Krátkodobá běžecká rychlostní schopnost se změnou směru 

Krátkodobou rychlostní schopnost jsme testovali člunkovým během 4x10 metrů. 

Před začátkem tohoto cvičení také testující názorně předvede a vysvětlí, jak má cvičení 

vypadat a jak bude testování probíhat. Desetimetrová vzdálenost je vyznačena dvěma 

kužely o výšce nejvýše 20 centimetrů. Jeden kužel je umístěn na startovní čáře. Proband 

je postaven těsně za startovní čarou a po povelech „Připravte se – pozor – teď“ vybíhá 

ke druhému kuželu vzdálenému deset metrů. Tento kužel obíhá a vrací se zpět ke kuželu 

na startovní čáře, který obíhá tak, aby proběhnutá dráha mezi úsekem dvě a tři tvořila 

osmičku. Na konci třetího úseku proband už kužel neobíhá, pouze se kužele dotýká a co 

nejkratší cestou se vrací zpět do cíle. Čas se stopuje po doteku kuželu na startovní čáře. 

Každý proband má pokus, aby si vyzkoušel proběhnout dráhu v lehkém tempu a poté 

má dva měřené pokusy. Do výsledků se poté započítává ten rychlejší čas s přesností na 

desetinu sekundy. 
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Obrázek č. 4: Krátkodobá běžecká rychlostní schopnost se změnou směru 

 

Zdroj: Měkota, Kovář (1996) 

Somatická měření 

Měkota (2002) uvádí, že významným indikátorem tělesné zdatnosti a nepřímo i 

pohybové výkonnosti jsou i různé somatické charakteristiky. Ty odrážejí úroveň rozvoje 

a tělesného složení, a proto představují jednu z důležitých komponent zdatnosti. 

V rámci této diplomovové práce proběhlo měření tělesné výšky a hmotnosti. 

Měření šířky humeru, zápěstí, femuru a kotníku. Měření obvodů předloktí, stehna, lýtka 

a paže v kontrakci a relaxaci. Měření šířek biakromiálních, bikristálních, bispinálních 

transversálních a sagitálních. Dále proběhlo měření kožních řas, a to na bicepsu, 

tricepsu, předloktí, lopatce, suprailiace, hrudníku, břiše, stehnu, lýtku, H-tricepsu, H-

lopatce, H-spina iliaca, H-lýtku. 

Přímo pro mou práci nebyla použita všechna změřená data, ale pouze měření 

tělesné výšky a hmotnosti, ze kterých jsme odvodili index tělesné hmotnosti (BMI). 

Dále byla využita data z měření kožních řas nad tricepsem, pod lopatkou, a nad spinou. 

Měření výšky 

Výšku jednotlivých probandů jsme měřili pomocí antropometru. Měřená osoba 

stála zpříma, paty měla u sebe a špičky mírně od sebe. Hlavu měla v rovnovážné poloze 

(nesměla zaklánět hlavu!), trup zpevněný. Poté se pomocí jezdce na antropometru sjeli 

měřící jehlou k hlavě a lehce se dotkli temene hlavy (vertexu). Neustále jsme sledovali 

svislou plochu antropometru, kde jsme odečítali výšku ze stupnice s přesností 1 mm. 



36 

 

 

 Měření váhy  

Měření tělesné hmotnosti probíhalo na digitální váze s přesností na 0,1 kg. 

Měření tělesné hmotnosti u chlapců proběhlo pouze ve spodním prádle bez obuvi a u 

dívek v šortkách a tričku bez obuvi.  

Měření kožních řas  

U každého z probandů po změření výšky a váhy proběhlo také měření tloušťky 

tří kožních řas kovovým kaliperem. Nejprve byla změřena kožní řasa nad trojhlavým 

svalem pažním - tricepsem (obr. 5), tak, že jsme uchopili pevně kožní řasu palcem a 

ukazovákem a její tloušku změřili kaliperem. Tuto řasu jsme vždy měřili na visící pravé 

paži, podélně v poloviční vzdálenosti od ramene k lokti. Dále následovalo měření kožní 

řasy pod dolním úhlem lopatky (subscapulární). Řasu jsme vytáhli na zádech těsně pod 

dolním úhlem pravé lopatky (obr. 6). Třetí kožní řasu jsme měřili na pravém boku (nad 

spinou) 1 cm nad předním hřebenem kyčelním a 2 cm směrem k pupku (obr. 7). 

(Chytráčková, 2002).  

Obrázek č. 5: Měření kožní řasy nad tricepsem  

 

(Měkota, Kovář, 1995) 
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Obrázek č. 6: Měření kožní řasy nad tricepsem 

 

(Měkota, Kovář, 1995) 

Obrázek č. 7: Měření kožní řasy nad spinou 

 
(Měkota, Kovář, 1995) 

4.2.2 Motorický test TGMD2 (Test of Gross Motor Development – Second 

Edition) 

Tuto testovou baterii jsme použili pro testování pohybových dovedností. Baterie 

je určena pro testování hrubé motoriky u dětí. Skládá se ze dvou subtestů a každý 

obsahuje testování 6 dovedností. Každá dovednost má určená kritéria, která se hodnotí.  

První subtest se zaměřuje na lokomotoriku a měří hrubé motorické dovednosti, které 

vyžadují plynulé koordinované pohyby. Druhý subtest se zaměřuje na kontrolu 

předmětů a měří hrubé motorické dovednosti, které ukazují zvládnutí jednotlivých 

pohybů potřebných k chytání, házení, atd.  

Provedení celého testu TGMD-2 je celkem jednoduché, protože testující i děti 

obvykle veškeré dovednosti už dělali. Pro porovnání s ostatními dětmi je ale potřeba 

dodržovat určité standardizované postupy. Před samotným začátkem testování je 

potřeba vyplnit požadované informace na záznamový arch a projít si veškerá 
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výkonnostní kritéria pro jednotlivé dovednosti. Dále je také potřeba dítěti pořádně 

vysvětlit a předvést, co je po něm požadováno, a jak bude měření probíhat. Při 

samotném měření vždy dítěti předvedeme požadovanou dovednost, vysvětlíme mu, co 

po něm požadujeme a umožníme mu cvičný pokus. Poté dítě vždy provádí 2 testovací 

pokusy, které jsou obodovány buď číslem jedna (kritérium splnil) nebo nula (kritérium 

nesplnil). Po ukončení testování všech 12 dovedností se sčítá hrubé bodové hodnocení a 

převádí se na standardizovaný výsledek a percentil zvlášť pro oba motorické subtesty. 

Tyto výsledky se následně převádí na celkový motorický kvocient, který se skládá 

z výsledného standardního skóre obou subtestů. Dále se tento celkový motorický 

kvocient porovnává s normou, která slovně hodnotí jednotlivé probandy. Tato norma 

rozděluje probandy podle dosažených výkonů do 7 kategorií – velmi dobrý, dobrý, 

nadprůměrný, průměrný, podprůměrný, slabý a velmi slabý. 

Manipulativní subtest  

Úder do stacionárního míčku 

Tento test testuje dovednost strefit se pálkou do stacionárního míčku. Úkolem 

dítěte je strefit se silou pálkou do lehkého míčku o průměru 10 cm, který je umístěný na 

odpalovacím stojánku zhruba na úrovni pasu dítěte. Po jednom zkušebním pokusu 

následují 2 testovací pokusy a testující hodnotí a zapisuje, zda dítě splňuje tato kritéria. 

Dominantní ruka uchopí pálku nad nedominantní rukou. Nepreferovaná strana těla je 

natočena směrem k předpokládanému nadhazovači, nohy jsou souběžně. Probíhá rotace 

boků a ramen během otočky. Dítě přenese váhu těla na přední nohu. Pálka se dotkne 

míčku. 

Obrázek č. 8: Úder do stacionárního míčku 

 
Zdroj: Ulrich (2000). 
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Driblování na místě 

U tohoto testu zjišťujeme dovednost dítěte driblovat dominantní rukou s míčem 

na košíkovou minimálně čtyřikrát před tím, než chytne míč do obou rukou bez toho, 

aniž by pohnulo nohama. Hodnotící kritéria sledují, zda se dítě dotkne jednou rukou 

míče přibližně v úrovni pasu. Zda tlačí na míč prsty (neplácá do něj). Jestli se míč 

dotýká povrchu před preferovanou nohou nebo na její vnější straně. A zda má dítě míč 

pod kontrolou po dobu čtyř odražení míče, aniž by muselo pohnout nohama, aby 

dosáhlo na míč.  

Obrázek č. 9: Driblování na místě 

 
Zdroj: Ulrich (2000). 
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Chytání 

Dovednost chytání jsme zjišťovali tak, že jsme vyznačili dvě čáry vzdálené od 

sebe 4,5 metru. Nadhazovač stojí na jedné čáře a testovaný na druhé. Testující hází 

dítěti umělohmotný míček o průměru 10 centimetrů mírným obloukem, tak aby mu 

dopadal na hruď. Dítě má za úkol chytit míček oběma rukama. Zde se hodnotí, zda má 

dítě v přípravné fázi ruce před tělem a má ohnuté lokty. Jestli dítě natáhne paže směrem 

k míči, a zda míč chytí. 

Obrázek č. 10: Chytání 

 
Zdroj: Ulrich (2000). 

 

Kopání 

Další testovanou dovedností je kopání. Nejdříve se vyznačí dvě čáry ode zdi. 

Jedna čára ve vzdálenosti 6 metrů, na kterou se umístí míč. Druhá ve vzdálenosti 9 

metrů ode zdi, od které se rozbíhá dítě. Cílem je rozběhnout se k míči a silou do něj 

kopnout. Testující sleduje, zda dítě rychle a plynule přechází k míči, zda protahuje krok 

či přiskakuje těsně před míčem. Dále, zda je noha, kterou dítě nekope na úrovni míče 

nebo lehce za ním. A jestli dítě kope do míče nártem či prsty u nohy. 

Obrázek č. 11: Kopání 

 
Zdroj: Ulrich (2000). 
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Házení 

Tímto testem zjišťujeme schopnost hodit míč preferovanou rukou do určeného 

místa na zdi. Cílem je hodit tenisový míček silou ze vzdálenosti 6 metrů proti zdi. 

Během hodů testující sleduje jestli proband pohyb zahajuje pohybem paže směrem dolů. 

Jestli bok a ramena rotují do bodu, kde strana, kde dítě nehází, směřuje ke zdi. Zda dítě 

přenáší nášlapem váhu na opačnou nohu než ruka, která hází. A zda je pohyb zakončen 

odhozením míčku diagonálně přes tělo směrem k nepreferované straně. 

Obrázek č. 12: Hod horem 

 
Zdroj: Ulrich (2000). 

 

Koulení míče spodem 

Posledním manipulativním testem je koulení míčem spodem. Ke zdi se postaví 

dva kužely, mezi nimiž je 1,2 metrů mezera. Dítě se postaví do vzdálenosti 6 metrů a 

snaží se poslat softballový míček silou po zemi mezi kužely. Během pokusů testující 

sleduje, jestli se preferovaná ruka zhoupne dolů a dozadu za trup a hruď je obrácená ke 

kuželům. Zda dítě vykročí dopředu směrem ke kuželům opačnou nohou, než je jeho 

preferovaná ruka a jestli pokrčí kolena, aby se snížilo. A poslední kritérium je, zda dítě 

pustí míč blízko země tak, že míč neposkočí víc než 10 cm do výšky. 

Obrázek č. 13: Koulení míče spodem 

 
Zdroj: Ulrich (2000). 
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Lokomotorický subtest 

Běh 

Tento test probíhá ve větším volném prostoru. Kužely se postaví 15 metrů od 

sebe s tím, že je potřeba mít ještě alespoň 2-3 metry volný prostor za kužely. Proband 

dostává jednoduchý povel „běž“ od testujícího. Úkolem je běžet co nejrychleji od 

jednoho kuželu ke druhému a zpět. Během běhu testující sleduje a hodnotí čtyři kritéria. 

První kritérium je, zda se paže pohybují v opačném směru než nohy a jsou pokrčené 

lokty. Dále, zda jsou obě nohy na krátký moment ve vzduchu, jestli dopadá noha na 

patu či špičku (nikoliv na celé chodidlo) a zda je noha, na které je váha, ohnutá v úhlu 

asi 90°. 

Obrázek č. 14: Běh 

 
Zdroj: Ulrich (2000). 

Cval popředu 

Při tomto testu označíme vzdálenost 7 metrů kužely nebo páskou. Cílem je, aby 

dítě zvládlo cvalem běžet od jednoho kuželu ke druhému. Při tomto testování se sleduje 

a hodnotí pokrčené paže ve výši pasu při startu. Zda krok zadní nohou dopadá vedle či 

za vedoucí nohu. Zda jsou obě nohy na krátký moment ve vzduchu a zda je tempo 

rytmické alespoň po dobu čtyř kroků za sebou. 

Obrázek č. 15: Cval popředu 

 
Zdroj: Ulrich (2000). 
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Poskakování po jedné noze 

Tímto testem zjišťujeme, zda proband zvládne třikrát poskočit na jedné noze. 

Před samotným testem si sám určí preferovanou nohu a provádí tři poskoky za sebou a 

následně nohy prohodí a provádí tři poskoky na druhé noze. Kritéria hodnocení v tomto 

testu jsou: noha, na které není váha, se zhoupne dopředu jako kyvadlo, a proband tak 

vyvine sílu. Chodidlo nohy, na které není váha, je za tělem, paže jsou ohnuté a 

zhoupnou se dopředu. Proband se odrazí a dopadne třikrát za sebou na preferovanou i 

na nepreferovanou nohu. 

Obrázek č. 16: Poskakování po jedné noze 

 
Zdroj: Ulrich (2000). 

Skok 

Tímto testem testujeme schopnost vykonat dovednosti nutné k přeskočení 

předmětu. Jako překážku využijeme polštářek naplněný kuličkami. Od této překážky 

nalepíme pásku 3 metry vzdálenou. Od pásky se proband rozbíhá a přeskakuje 

polštářek. Testující hodnotí tři kritéria. První, zda se proband odráží z jedné nohy a 

dopadá na druhou. Zda jsou na alespoň na krátký moment obě nohy ve vzduchu. A 

poslední kritérium je, zda proband natáhne dopředu opačnou paži, než je jeho vedoucí 

noha. 
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Obrázek č. 17: Skok 

 
Zdroj: Ulrich (2000). 

Skok snožmo 

Tento test probíhá stejně jako u Unifittestu (6-60). Cílem je, aby se proband 

odrazil snožmo z čáry co nejdále. Testující při pokusech hodnotí, zda jsou obě kolena 

pokrčená a paže natažené za tělem při přípravě před skokem. Poté, zda se při odrazu 

paže natáhnou vpřed a nahoru a zda se proband odráží oběma nohama a doskočí na obě 

nohy s pažemi směřujícími k zemi. 

Obrázek č. 18: Skok snožmo 

 
Zdroj: Ulrich (2000). 

Klouzavý pohyb 

Při tomto testu vyznačíme čáru na zemi a kužely naznačíme vzdálenost 7,6 

metrů. Cílem je, aby se dítě dokázalo sklouznout doprava i do leva. Hodnotící kritéria u 

tohoto testu jsou: Tělo je bokem tak, že ramena jsou rovnoběžně s čarou na zemi. Krok 

do strany vedoucí nohou následovaný skluzem vedené nohy do pozice vedle vedoucí 

nohy. Minimálně čtyři po sobě jdoucí cykly krok-skluz doprava i doleva.  
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Obrázek č. 19: Klouzavý pohyb 

 
Zdroj: Ulrich (2000). 

4.3 SBĚR DAT 

Toto testování bylo zaměřeno na zjišťování tělesné zdatnosti a pohybových 

dovedností u dětí mladšího školního věku. Testování proběhlo na 3. Základní škole 

v Příbrami, která je sportovně zaměřená. Třídy jsou zde rozděleny na sportovní a 

nesportovní. Ve sportovních třídách se chlapci převážně zaměřují na fotbal a dívky na 

basketbal.  

Před samotným testováním byly zajištěny veškeré prostory a pomůcky potřebné 

k jednotlivým testům. Všechna testování, předávání instrukcí a informací probíhala na 

škole, po domluvě s vedením školy a učitelem tělesné výchovy, který je zároveň 

spoluřešitel této diplomové práce. Pro samotné testování jsme využili dvě tělocvičny. 

Ve velké tělocvičně probíhaly testy tělesné zdatnosti (člunkový běh na 20 metrů a 4x 10 

metrů). Z pohybových dovedností se zde testovaly lokomotorické subtesty. Zbylé 

manipulativní subtesty a ostatní testy tělesné zdatnosti (lehy-sedy a skok z místa) 

probíhaly v malé tělocvičně. Testování tělesné zdatnosti probíhalo vždy skupinově (celá 

třída) během vyučovací hodiny tělesné výchovy. Antropomotorické měření a testování 

pohybových dovednosti probíhalo tak, že se při hodinách tělesné výchovy 2 skupinky 

po 3 žácích měnily na 3 stanovištích – lokomotorické subtesty, manipulativní subtesty a 

antropometrické měření, které probíhalo v kabinetě učitelů nebo malé tělocvičně. 

Celkově samotné testování probíhalo tři měsíce – od ledna do března roku 2017. 
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4.4 ANALÝZA DAT 

Při měření tělesné zdatnosti pomocí Unifittestu (6-60) a měření pohybových 

dovedností pomocí TGMD-2 jsme data zapisovali ručně do předem připravených archů.  

Následně byly oba testy porovnány s hodnocením jednotlivých testů a byly vypočítány 

jednotlivé skóre. Po ukončení měření a porovnání výsledků jsme veškerá získaná data 

přepsali do počítačového programu Microsoft Excel. V tomto programu jsme pracovali 

se základními popisnými statistickými funkcemi, jako je průměr, medián, minimum, 

maximum a směrodatná odchylka. Pro zjištění velikosti vztahu mezi pohybovými 

dovednostmi a tělesnou zdatností jsme použili Pearsonův korelační koeficient. Chrástka 

(2006) popisuje Pearsonův korelační koeficient jako vyjádření poměru kovariance Sxy a 

součinu směrodatných odchylek obou proměnných. Sx je směrodatná odchylka první 

proměnné a Sy je směrodatná odchylka druhé proměnné. Lze ho použít pouze u 

normálního rozložení dat. Nabývá hodnot od -1 do 1. Čím se hodnota blíží těmto 

hraničním hodnotám, tím je vztah mezi proměnnými silnější. Pokud je výsledek okolo 

0, veličiny jsou na sobě nezávislé. Podle Evanse (1996) jsou hodnoty korelačního 

koeficientu interpretovány takto: 0 – 0,19 velmi slabá; 0,2 – 0,39 slabá; 0,4 – 0,59 

střední;  0,6 – 0,79 silná; 0,8 – 1 velmi silná).  
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5 VÝSLEDKY 

5.1 TĚLESNÁ ZDATNOST – UNIFITTEST (6-60) 

Celkové skóre 

Výsledky tělesné zdatnosti jsme získali z manuálu Unifittestu (6-60), jehož 

součástí jsou převodní tabulky pro hodnocení výsledků. Díky nim jsme mohli vyjádřit 

průměrné celkové skóre všech probandů. Toto skóre nám vyšlo 20,84, což je dle 

Měkoty (2002) průměrný výsledek. V grafu č. 1. je vyjádřena tato hodnota složením 

jednotlivých testů. Nejvíce bodů získali probandi z lehu-sedu  - průměr 6,88 a nejméně 

z vytrvalosti – průměr 3,62. 

 

 Úroveň celkové tělesné zdatnosti jednotlivých probandů lze určit podle Měkoty 

(2002) tak, že výsledky porovnáme s normou. Na grafu č. 2 lze vidět, že nejvíce – 25 

probandů (32%) z testovaného souboru dosáhlo průměrných výkonů. Pokud se 

zaměříme na ostatní výkony probandů, zjistíme, že nad a pod průměrnou hranicí se 

nachází stejný počet probandů, což ukazuje na to, že náš testovaný soubor patří do 

průměru. Jediným překvapením je zde vyšší počet probandů vykazující výkony výrazně 

podprůměrné než podprůměrné. 
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Dále kromě celkové zdatnosti lze také určit, zda dokáže proband dosahovat 

přibližně stejných výkonů ve všech jednotlivých testech. To získáme z diferenciačního 

skóre, které uvádí Měkota (2002). Diferenciační skóre je rozdíl mezi nejvyšším a 

nejnižším dosaženým počtem bodů a jednotlivých testů. Z tohoto skóre dokážeme určit, 

zda je jedinec vyrovnaný či není. V grafu č. 3 můžeme vidět, že v našem testovaném 

souboru je pouze 16 jedinců (21%), kteří mají vyrovnané výkony v jednotlivých testech 

a většina souboru má výkony spíše nevyrovnané (42%) a velmi nevyrovnané (37%). To 

znamená, že většina probandů dosahovala v určitém testu nadprůměrných výkonů a 

v jiném testu dopadli velice špatně. Podrobné informace o výsledkách jednotlivých testů 

nalezneme v následujících grafech č. 4 - 7. 
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Skóre jednotlivých testů 

V této části se podíváme podrobněji na výsledky probandů v jednotlivých 

testech testové baterie Unifittest (6-60). Měkota (2002) uvádí jednotlivá hodnocení 

vycházející z použité desetibodové normy pro děti a mládež. Pro každý věk a pohlaví je 

vytvořena tabulka, hodnotící všechny čtyři testy na desetibodové stupnici, která hodnotí 

rozdělení jednotlivých výkonů do 5 kategorií – výrazně podprůměrný, podprůměrný, 

průměrný, nadprůměrný a výrazně nadprůměrný. 

Hodnocení testu: skok daleký z místa 

V grafu č. 4 vidíme hodnocení skoku dalekého, kde nejvyšší počet probandů 24 

(31%) dosáhlo průměrného výsledku. Poté je zde vidět, že z tohoto testu probandi 

dosahovali více podprůměrných výkonů, kde pod touto hranicí nalezneme 44 % 

testovaných jedinců. Nad průměrnou hranicí se pohybovalo pouze 25% probandů, 

z čehož jen 4% dosáhli na výrazně nadprůměrné výkony. 

 

Hodnocení testu: leh-sed 

V dalším grafu č. 5 se podíváme na hodnocení lehu-sedu, kde průměrných 

výsledků dosáhl stejný počet probandů 24 jako v předchozím testu (skoku dalekém). U 

tohoto testu můžeme ovšem sledovat, že pod průměrnou hranicí jednotlivých výkonů se 

nalézá pouze 10% probandů.  Nadprůměrných výkonů dosáhlo 29 (38%) probandů a 
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výrazně nadprůměrných výkonů 21% probandů. Z těchto výsledků lze usoudit, že 

jedinci z našeho souboru v tomto testu dopadli velice dobře a výrazně si polepšili 

v celkovém hodnocení. 

 

Hodnocení testu: Legerův test 

Tento test dopadl ze všech čtyř testů nejhůře. Ukazuje se, že v testovaném 

vzorku probandi ukázali velmi nízkou úroveň dlouhodobé běžecké vytrvalostní 

schopnosti. Na grafu č. 6 vidíme, že 70% (54) probandů dosáhlo horších výkonů než 

průměr a z toho 25% dokonce podalo výrazně podprůměrný výkon. Do průměrných 

hodnot spadá jen 17 (22%) probandů a nad průměrnou hranici se svými výkony dostalo 

pouze 8% probandů. 
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Hodnocení testu: člunkový běh 4x10 metrů 

V tomto testu se ukázalo, že rychlostní schopnosti jsou na lepší úrovni než 

vytrvalostní schopnosti a silové schopnosti dolních končetin. Výsledky ukazují (graf č. 

7.), že v tomto testu probandi dosahovali druhých nejlepších výkonů po testu leh-sed.  

Průměrných výkonů dosáhlo (29%) jedinců. Nad průměrnou hranicí se pohybovalo se 

svými výkony 39% jedinců a pod průměrnou hodnotou 22% jedinců. 

 

5.2 SOMATICKÁ MĚŘENÍ 

Během testování tělesné zdatnosti také probíhala somatická měření, která jsou 

podle Měkoty (2002) významnými indikátory tělesné zdatnosti a nepřímo i pohybové 

výkonnosti. Pro somatická měření byl využit opět manuál Unifittest (6-60), který 

odpovídá běžně užívanému standardu. Hodnotili jsme věk, tělesnou výšku, tělesnou 

hmotnost, množství podkožního tuku a následně index tělesné hmotnosti (BMI- Body 

Mass Index). Veškeré hodnotící údaje můžeme vidět v tabulce č. 4.  
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Tabulka č. 4: Základní antropometrické údaje 

 
M ± SD Rozptyl Minimum Maximum Medián 

Věk 10,2 ± 0,8 0,7 8,5 12,2 10,2 

Tělesná výška (cm) 142,4 ± 7,1 50,6 126,9 166,6 142,2 

Tělesná hmotnost (kg) 37,4 ± 9,9 98,5 25,5 73,8 35 

BMI 18,2 ± 3,4 11,8 13,2 29,8 17,3 

Součet tří kožních řas 37,67 ± 23,6 554,9 13 116,8 29,5 

BMI – Body Master Index (hmotnost v kg/výška v m2); M ± SD – aritmetický průměr ± směrodatná 

odchylka 

 

Z této tabulky budeme porovnávat podle Vignerové (2006) a Měkoty (2002) 

hodnoty tělesné výšky, hmotnosti a BMI. Pro porovnávání podle těchto norem je 

nezbytné znát i věk testovaných probandů. Nejmladší testovaný byl starý 8,5 roku a 

nejstaršímu bylo 12,2 let. Věkový průměr všech probandů byl 10,2 let. Tento věkový 

průměr byl dosazován do všech grafů pro následné porovnání s normami. 

Průměrná hodnota tělesné výšky byla 142,4 centimetrů, což v procentilovém 

grafu odpovídá 75. procentilu. Podle Měkoty (2002) je to rozmezí střední a vysoké. Dle 

Vignerové (2006) tato hodnota odpovídá 50. – 75. procentilu české populace podle 

růstových křivek. Průměrnou tělesnou hmotností byla hodnota 37,4 kilogramů, která 

odpovídá dle růstových křivek 75. procentilu české populace. To znamená, že můžeme 

říci, že má 25% jedinců v populační skupině tělesnou hmotnost vyšší. Poslední 

porovnávaná hodnota bylo BMI, které průměrně vyšlo 18,2. To podle Měkoty (2002) v 

procentilovém grafu indexu tělesné hmotnosti odpovídá hranici 75. procentilu, který 

odděluje kategorii průměrné a nadprůměrné hmotnosti jedinců. I dle Vignerové (2006) 

tato hodnota odpovídá 75. – 90. procentilu české populace. 

 

Hodnoty součtu tří kožních řas jsou znázorněny v následujícím grafu č. 8. Zde 

máme hodnoty množství podkožního tuku jednotlivých probandů získané z měření tří 

kožních řas - nad tricepsem, pod dolním úhlem lopatky a na pravém boku nad hřebenem 

kosti kyčelní. Jednotlivé hodnoty se sečtou a výsledná hodnota se porovná s normou 

podle manuálu Unifittest (6-60). 
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Na něm vidíme, že nejvíce probandů 32 (42%) mělo průměrné množství 

podkožního tuku. Poté je vidět, že kromě 6 (8%), kteří se pohybují v podprůměru, 

vykazuje  zbytek probandů 50% testovaného vzorku nadprůměrné 24 (31%) a velmi 

vysoké 15 (19%) množství podkožního tuku. 

 

 

5.3 POHYBOVÉ DOVEDNOSTI – TGMD-2 

Celkové skóre 

Výsledky pohybových dovedností jsme získali z manuálu TGMD-2. Ulrich 

(2000) podrobně popisuje, jak správně interpretovat výsledky a hodnotit výkony 

jednotlivých probandů. Dále ve své příručce přidává přílohy, které slouží pro převod 

jednotlivých výsledků a také jako obrazový průvodce při provádění a bodování 

jednotlivých dovedností.  

Díky tomuto manuálu jsme mohli vyjádřit průměrné standartní skóre všech 

probandů a rozdělení standartních skóre dosažených z jednotlivých subtestů (graf č. 8). 

Celkové standartní skóre nám vyšlo 14,74. Z toho nám vychází dle Ulricha (2000), že 

náš výzkumný soubor dosahuje podprůměrný výsledek pohybových dovedností. Dále je 

zde vidět, že výzkumný vzorek dosahoval průměrně lepších výsledků 

v lokomotorických dovednostech (8,43) než v manipulativních (6,31), což se vzhledem 

k jednotlivým testům uvnitř těchto subtestů dalo předpokládat. 
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Kromě průměrného hodnocení podle standartního skóre lze dle Ulricha (2000) 

také snadno a srozumitelně interpretovat výsledky podle percentilů. Ty udávají pozici, 

na které se jedinec nachází, a kolik testovaných osob zaznamenalo lepší či horší skóre. 

Pro přehlednější zobrazení našich výsledků jsme v grafech zvolili rozmezí hodnot ( ≤ 5, 

6-37, 38-63, 64-94, 95 ≤ ). Jednotlivá rozmezí znázorňují pásma výrazně slabý, 

podprůměrný, průměrný, nadprůměrný a dobrý. 

Na grafu č. 10 jsou znázorněny celkové výsledky testovaného vzorku dle 

percentilu. Můžeme vidět, že s porovnáním se standardizačním vzorkem nedopadl náš 

testovaný soubor příliš dobře. Z našeho vzorku dosáhlo percentilu ≤ 5 26 (29%) 

probandů, což znamená, že ze standardizačního vzorku dosáhlo 95% probandů lepších 

výkonů. Nejvíce zástupců 57% se poté nalézá v rozmezí mezi 6-37 percentilem – což 

odpovídá podprůměrným hodnotám. V průměrných hodnotách, kterým odpovídá 

percentil 38- 63 se nachází pouze 10% probandů. Probandů, jejichž výkony jsou lepší 

než 64% standardizačního vzorku, je pouze 9, což odpovídá 4% z našeho testovaného 

vzorku. Do pásma dobrý, což odpovídá percentilu větší než 95, se svými výkony 

nedostal žádný proband.    
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Pro srovnání jsme celkové hodnocení dle percentilu udělali zvlášť pro oba 

subtesty. V lokomočním subtestu dopadly výsledky o něco lépe než v manipulačním 

subtestu. V grafu č. 11 můžeme vidět, že v rozmezí 6-37 se nachází téměř totožný 

výsledek 43 jako v celkovém hodnocení, ovšem horších výsledků než percentil ≤ 5 

výrazně ubylo. Těchto výkonů dosáhlo 10 (13%) probandů. Tím se tedy zvyšuje počet 

probandů, kteří se dostali do pásma průměrných a nadprůměrných hodnot. Do průměru 

zde zapadá 15 (19%) probandů a do nadprůměru 12% probandů. 
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V následujícm grafu č. 12 vidíme hodnocení manipulativního subtestu. Na něm 

vidíme, že opět nejvíce probandů 40 (52%) se zařadilo mezi 6-37 percentil. V percentilu 

v rozmezí 38-63 je 9 (12%) probandů a v percentilu 64-94 jsou pouze 2% probandů. To 

znamená, že zbylých 34% probandů dosáhlo špatných výkonů a dostali se na hranici 

výsledků horších ≤ 5 percentil. 

 

Úroveň celkových pohybových dovedností jednotlivých probandů lze určit také 

podle Ulricha (2000) tak, že výsledky standartního skóre převedeme na celkový 

motorický kvocient a ten porovnáme s normou. Tato norma rozděluje probandy podle 

dosažených výkonů do 7 kategorií – velmi dobrý, dobrý, nadprůměrný, průměrný, 

podprůměrný, slabý a velmi slabý. Na grafu č. 9 vidíme porovnání jednotlivých 

probandů. 
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Z tohoto hodnocení vidíme, že z testovaného souboru dosáhlo průměrných 

výkonů 20 (26%) probandů a zbylá většina se nachází pod touto hranicí. Velmi dobrých 

a dobrých výkonů nedosáhl žádný z testovaných. Pouze 3 probandi dosáhli 

nadprůměrných výkonů. Pokud se zaměříme na výkony pod průměrnou hranicí, 

zjistíme, že nejvíce testovaných spadá do podprůměrné kategorie, a to 26 (33,8%). 

Průměrných výkonů dosáhlo 20 testovaných. Také vidíme, že jsme v našem testovaném 

vzorku měli dokonce přes 10% probandů, kteří dosahovali velmi slabých výkonů. 
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5.4 VZTAH MEZI POHYBOVÝMI DOVEDNOSTMI, TĚLESNOU 

ZDATNOSTÍ A MNOŽSTVÍM TUKU 

Pro zjištění síly jednotlivých vztahů mezi pohybovými dovednostmi, tělesnou 

zdatností a množstvím tuku byl použit Pearosnův korelační koeficient, který se vypočítá 

vzorcem: 

 

Tímto vzorcem vždy porovnáváme dvě veličiny (x a y). Výsledek vzorce nám 

udává korelační koeficient, který může nabývat hodnot od -1 do 1. Čím se korelační 

koeficient blíží k jedné z těchto hodnot, tím se veličiny mezi sebou více ovlivňují (mají 

silnější vztah). Korelační koeficient udávající sílu vztahů mezi jednotlivými veličinami 

je specifikován různě podle autora. My použijeme specifikace dle Evanse (1996), který 

udává síly vztahu hodnot takto: 0 – 0,19 velmi slabý; 0,2 – 0,39 slabý; 0,4 – 0,59 

střední; 0,6 – 0,79 silný; 0,8 – 1 velmi silný. V této práci jsme nejdříve vyjádřili 

korelační koeficienty mezi celkovým standartním skóre TGMD-2 (veličina 

charakterizující pohybovou dovednost) a celkovým Unifit skóre (veličina 

charakterizující tělesnou zdatnost). Potom jsme ještě pro obě tyto veličiny zvlášť 

vypočítali korelační koeficient s množstvím tuku, který je vyjádřen součtem tří kožních 

řas. Tyto celkové korelační koeficienty jsou vypsány v tabulce č. 5.  

Z této tabulky lze jednoznačně vyčíst, že čím má proband úroveň pohybových 

dovedností lepší, tím vyšší má úroveň tělesné zdatnosti. Dále zde vidíme silný vztah 

mezi tělesnou zdatností a množstvím podkožního tuku. To znamená, že čím více 

podkožního tuku proband má, tím je jeho tělesná zdatnost horší. Vztah mezi 

pohybovými dovednostmi a množstvím tuku je slabý a lze tedy říci, že množství 

podkožního tuku nemá velký vliv na testované pohybové dovednosti.   

Tabulka č. 5: Korelační koeficienty mezi celkovým skóre 

 TGMD-2 Unifittest (6-60) Součet tří kožních řas 

TGMD-2  0,669** -0,345** 

Unifittest (6-60) 0,669**  -0,715** 

Součet tří kožních řas -0,345** -0,715**  

Poznámka: ** = p<0,01; * = p<0,05. 
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Podrobnější vyjádření korelačních koeficientů mezi jednotlivými testy z obou 

testových baterií (TGMD-2, Unifittest 6-60) nalezneme v tabulce č. 6. Pohybové 

dovednosti zde zastupují standardní skóre lokomočního a manipulačního subtestu. 

Tělesnou zdatnost v tabulce zastupuje průměrné standartní skóre všech čtyř testů. 

Množství podkožního tuku reprezentuje index BMI a součet tří kožních řas.  

Tabulka č. 6: Korelační koeficienty jednotlivých testů 

  Lokomoční 

subtestSS 

Manipulativní 

subtestSS 
Index BMI 

Součet tří 

kožních řas 

Skok z místa 0,514** 0,480** -0,592** -0,648** 

Leh – sed 0,470** 0,393** -0,627** -0,636** 

4x10 metrů 0,435** 0,547** -0,565** -0,597** 

Legerův test 0,514** 0,462** -0,498** -0,529** 

Index BMI -0,258* -0,263*  0,911** 

Součet tří kožních 

řas 
-0,270* -0,313* 0,911**  

Poznámka: ** = p<0,01; * = p<0,05. 

 

Z tabulky je vidět, že pokud porovnáme pohybové dovednosti a tělesnou 

zdatnost, tak standardní skóre lokomočního i manipulativního subtestu je ve středně 

silném vztahu s jednotlivými testy z Unifittestu (6-60). To je zásadní ukazatel toho, že 

úroveň pohybových dovedností a úroveň tělesné zdatnosti spolu souvisí a navzájem se 

ovlivňují. Nejvyšší korelační koeficient 0,547 má vztah mezi průměrným standardním 

skóre člunkového běhu 4x10 metrů a standardním skóre manipulativního subtestu. 

Naopak nejnižší korelační koeficient 0,393 ukazuje sílu vztahu mezi průměrným 

standartním skóre sed-lehů za jednu minutu a manipulativním subtestem.  

Můžeme říct, že vztah mezi pohybovými dovednostmi a množstvím podkožního 

tuku je slabý. To znamená, že hodnoty množství podkožního tuku téměř nijak 

neovlivňují pohybové dovednosti jednotlivých probandů. 

To ovšem nelze říci o vztahu mezi jednotlivými testy tělesné zdatnosti a 

množstvím tělesného tuku. Zde jsou vztahy ve středním až silném vztahu. To znamená, 

že množství podkožního tuku silně ovlivňuje tělesnou zdatnost jedinců. Nejvyšší 

korelační koeficient -0,648 je u vztahu mezi průměrným standartním skóre skoku 

z místa a součtem tří kožních řas. Nejnižší korelační koeficient -0,498 vykazuje vztah 

mezi indexem BMI a průměrným standardním skóre Legerova testu. 
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6 DISKUSE 

V této části práce budeme ověřovat tři stanovené hypotézy, které se týkají 

vzájemných vztahů mezi tělesnou zdatností, pohybovými dovednostmi a množstvím 

podkožního tuku. K ověření hypotéz jsou použity výsledky, které se nachází 

v předchozí kapitole.  

Hypotéza 1: 

Předpokládáme významný (přímo úměrný) korelační vztah mezi celkovým skóre 

v testu Unifittest (6-60) a testu TGMD-2 (p < 0,05). 

Hypotéza byla potvrzena 

V této hypotéze jsme se snažili ověřit, jak se vzájemně ovlivňují pohybové 

dovednosti a tělesná zdatnost. Z korelačního koeficientu jsme zjistili, že se tyto 

parametry navzájem ovlivňují a dle Evanse (1996) je dokonce vztah mezi sledovanými 

veličinami silný (0,669). Toto zjištění je v rozporu se studií Stodden et al. (2008), která 

tvrdí, že je velice široké spektrum úrovní motorických dovedností u dětí, tudíž 

neexistuje silný vzájemný vztah mezi úrovní motorických dovedností a úrovní tělesné 

zdatnosti. S tímto názorem se ztotožňuje i výzkum Burnse et al. (2016). Ovšem naše 

výsledky ukazují opak a nejen u celkových výsledků, ale i mezi jednotlivými testy 

tělesné zdatnosti a subtesty pohybových dovedností. Tyto výsledky dopadly velice 

podobně a korelační koeficienty ukazovaly středně silný vztah. U lokomočního subtestu 

vykazoval korelační koeficient vyšších hodnot u vztahů se skokem z místa, člunkovým 

během 4x10 metrů a vytrvalostním člunkovým během. To znamená, že děti, které 

dokáží lépe koordinovat své pohyby, vykazují lepší výsledky tělesné zdatnosti. 

Manipulační subtest má největší korelační koeficient s testem člunkový běh 4x10 metrů, 

a to 0,547. Lze říci, že rychlé a obratné dítě dokáže lépe kontrolovat pohyby zaměřené 

na kontrolu předmětu (hození, chytání). Celkově z jednotlivých výsledků vidíme, jak se 

tyto dva parametry ovlivňují. Celkové pohybové dovednosti ukazují podprůměrné 

hodnocení a tělesná zdatnost ukazuje průměrné výkony. Ovšem průměrné celkové skóre 

tělesné zdatnosti (20,84) je jen lehce nad hranicí průměru (19 = podprůměr) a kromě 

testu leh-sed dopadly děti spíše podprůměrně. Tyto výsledky tedy jednoznačně dokazují 

to, že čím má dítě vyšší úroveň dovedností, tím má vyšší úroveň tělesné zdatnosti. 
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Hypotéza 2: 

Předpokládáme významný (nepřímo úměrný) korelační vztah mezi celkovým 

skóre v testu TGMD-2 a množstvím podkožního tuku (součet tří kožních řas) (p < 0,05). 

Hypotéza byla zamítnuta 

V této hypotéze jsme se snažili ověřit, že množství podkožního tuku výrazně 

ovlivňuje pohybové dovednosti. Očekávali jsme, že čím vyšší množství podkožního 

tuku, tím budou výrazně horší pohybové dovednosti dětí. Toto očekávání vycházelo ze 

studií Goodway a Suminski (2003) a Berkey et al. (2003), kteří došli k závěru, že děti 

s nadprůměrným množstvím podkožního tuku mají značné problémy vykonávat 

pohybové dovednosti. Ovšem podle korelačního koeficientu jsme zjistili, že se u našeho 

vzorku tyto parametry navzájem ovlivňují, ale dle Evanse (1996) pouze slabě, jak 

v indexu BMI (-0,308), tak v součtu tří kožních řas (-0,345). Podle těchto výsledků se 

tedy ztotožňujeme se studií Logan et al. (2011), která též zjistila slabý vztah (r = -0,237) 

mezi úrovní pohybových dovedností a tělesným složením (BMI index). Z našich 

výsledků vyplývá, že pohybové dovednosti mají vzhledem k indexu BMI a součtu tří 

kožních řas převrácený vztah. To znamená, že pokud tyto dva parametry klesají, 

pohybová aktivita roste. Pokud to porovnáme s jednotlivými výsledky testů, vidíme, že 

v hodnocení pohybových dovedností dle procentilu je 86% (66) dětí v podprůměru. 

Výsledky součtu tří kožních řas ukazují, že nadprůměrné množství podkožního tuku má 

50 % (39) dětí. Z toho vyplývá, že i děti, které mají průměrné či nízké množství 

podkožního tuku, dosahují podprůměrných výsledků v pohybových dovednostech. To 

také platí i v opačných případech. Některé děti s vyšším množstvím podkožního tuku 

dosáhly dobrých výsledků v testech pohybových dovedností. Proto lze konstatovat, že i 

přesto, že existuje vztah mezi těmito parametry, není zde jasně prokázáno, že množství 

podkožního tuku výrazně ovlivňuje pohybové dovednosti dětí.   
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Hypotéza 3: 

Předpokládáme významný (nepřímo úměrný) korelační vztah mezi celkovým 

skóre v testu Unifittest (6-60) a množstvím podkožního tuku (součet tří kožních řas) (p 

< 0,05). 

Hypotéza byla potvrzena 

 

V poslední hypotéze jsme se snažili ověřit, jak množství podkožního tuku 

ovlivňuje tělesnou zdatnost dětí. Opět jsme očekávali, že čím vyšší množství 

podkožního tuku, tím bude výrazně horší tělesná zdatnost dětí. Zde jsme vycházeli 

z tvrzení Grassgrubera (2008), že vysoké množství podkožního tuku má negativní vliv 

na tělesnou zdatnost a výkon v naprosté většině sportů, protože snižuje pohyblivost, 

relativní sílu a zhoršuje ekonomiku pohybu. To můžeme podle korelačního koeficientu 

potvrdit, protože nám vyšlo, že se navzájem tyto parametry ovlivňují a dle Evanse 

(1996) dokonce silně (-0,715). Tento koeficient nám ukazuje převrácenou hodnotu, což 

značí, že pokud množství podkožního tuku roste, klesá tělesná zdatnost dětí. Největší 

vliv podle korelačních koeficientů má množství podkožního tuku na skok daleký 

z místa (-0,648) a na leh-sed (-0,636).  Ovšem podle výsledků tělesné zdatnosti to 

vypadá, že se množství podkožního tuku spíš odráží do špatných výkonů ve 

vytrvalostním člunkovém běhu, který dopadl ze všech testů Unifittestu nejhůře – 70% 

podprůměrných dětí. Zde ovšem vychází korelační koeficient o něco méně (-0,529), než 

v předchozích jmenovaných testech. Nicméně tento fakt nemění nic na tom, že 

množství podkožního tuku výrazně ovlivňuje tělesnou zdatnost dětí, tudíž tuto hypotézu 

můžeme potvrdit.   

Zhodnocení ostatních údajů 

Kromě zjištění jednotlivých vztahů mezi tělesnou zdatností, pohybovými 

dovednostmi a množstvím podkožního tuku jsme také zjistili úroveň jednotlivých 

komponent. Během výzkumu jsme zjistili, že v našem vzorku se vyskytuje 50% 

probandů, kteří mají nadprůměrné množství podkožního tuku. Tento výsledek je velice 

překvapující, protože měření probíhalo na sportovně zaměřené škole. Dokonce z toho 

spadá 19% do pásma velmi vysokého množství podkožního tuku. Z tohoto zjištění 

vyplývá, že bychom měli dbát na správnou životosprávu a pohyb dětí. Dále nás zaujalo, 

že úroveň pohybových dovedností je podprůměrná i přesto, že většina chlapců hraje 
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fotbal a většina dívek basketbal za sportovní klub. A i když v manipulačním subtestu 

bylo zahrnuto kopání a driblování dopadlo 86% probandů pod hranicí 37 procentilu. To 

napovídá tomu, že se děti zaměřují na pohybové dovednosti potřebné pro svůj sport a 

nerozvíjejí pohybové dovednosti všeobecně. V lokomočním subtestu dopadly děti lépe, 

pod hranicí 37 procentilu jich bylo 69%. V celkovém hodnocení dosáhlo pouze 26% 

průměrných výsledků. Nad touto hranicí bylo pouze 4% dětí. To ukazuje, že v dnešní 

době děti nevěnují rozvoji pohybových dovedností příliš času, ale spíše volný čas věnují 

sedavým aktivitám. Toto zjištění se promítá i ve výsledcích z Unifittestu. Zde se 

ukázaly velice slabé výsledky v testech, kde je potřeba vytrvalost a síla. Ve 

vytrvalostním člunkovém běhu dosáhlo 70% dětí  podprůměrných výsledků, což značí 

nízkou pohybovou aktivitu dětí. Celkové výsledky tělesné zdatnosti ukazují průměr, 

ovšem hodnota se pohybuje na spodní hranici. Toto zjištění je pro nás velice zajímavé, 

protože sportovně zaměřené školy mají více hodin tělesné výchovy, tudíž by měli 

dosahovat větších výkonů.   

Doporučení pro praktické využití 

V hypotéze jedna jsme se zabývali vztahem tělesné zdatnosti a pohybových 

dovedností. Zjistili jsme, že se tyto parametry navzájem silně ovlivňují, proto je 

v tréninku potřeba dbát nejen na rozvoj tělesné zdatnosti, ale i na zlepšování 

pohybových dovedností a motorické docility. To stejné platí také naopak.  V další 

hypotéze jsme zkoumali vztah tělesné zdatnosti s množstvím tělesného tuku. Zjistili 

jsme, že tělesná zdatnost je ovlivněna množstvím podkožního tuku a pro zvyšování 

tělesné zdatnosti je potřeba minimalizovat a udržovat množství podkožního tělesného 

tuku alespoň na průměrné hranici. Pro dosažení nejvyšších výkonu můžeme doporučit, 

aby se hodnoty součtu tří kožních řas pohybovaly v rozmezí od 15 do 25 mm. Při těchto 

hodnotách vykazoval náš vzorek nejlepších výkonů, proto bychom doporučili udržovat 

množství podkožního tuku v těchto mezích.  Pro udržení této hodnoty lze doporučit 

vhodnou pohybovou aktivitu pro spalování tuků. Většina autorů zde uvádí, že je vhodné 

aktivitu provádět v aerobním pásmu, které je pod anaerobním prahem a doporučují 

tepovou frekvenci mezi 60 a 70 procenty maximální tepové frekvence. Maximální 

tepovou frekvenci lze jednoduše spočítat obecným vzorcem, kde se odečte věk od 220. 

Poslední hypotéza zkoumala pohybové dovednosti a množství podkožního tuku. Zde 

nelze nic přesně doporučit, protože nám výsledky ukázaly, že tyto dva parametry se 

navzájem neovlivňují. 



64 

 

7 ZÁVĚR 

Cílem mé práce bylo zjistit aktuální úroveň tělesné zdatnosti, aktuální úroveň 

základních pohybových dovedností a množství podkožního tuku u dětí mladšího 

školního věku. Po zjištění těchto komponent bylo dalším cílem zjistit, zda existují 

vzájemné vztahy mezi těmito komponentami a jak je tento vztah silný. 

Úroveň tělesné zdatnosti dětí jsme získali z výsledků testové baterie Unifittest 

(6-60). Tento test byl pro nás ideální, protože obsahoval i veškeré měření potřebné 

k získání výsledků o množství podkožního tuku. Z výsledků vyplynulo, že průměrnou 

tělesnou zdatnost má 32% dětí. Nadprůměrnou tělesnou zdatnost dosahuje 34% dětí a 

podprůměrných výkonů tělesné zdatnosti dosahuje 34% dětí.  Kromě celkových 

výsledků Unifittestu (6-60) byly také podrobně zjištěny výsledky jednotlivých testů, kde 

se ukázalo, v čem dosahují děti lepších a horších výsledků. Jednoznačně nejhůře dopadl 

vytrvalostní člunkový běh, kde podprůměrné výkony mělo 70% dětí. Nejlépe zase 

dopadl test leh-sed, kde nadprůměrných výkonů bylo 59%. Z porovnání jednotlivých 

testů jsme také získali informace o vyrovnanosti dětí. Ukázalo se, že 58% dětí vykazuje 

nevyrovnané výsledky. Součástí tohoto testu bylo již zmíněné měření množství 

podkožního tuku, které nám ukázalo, že nad hranicí průměru se nachází 50% dětí. 

Z toho dokonce 19% dětí mělo množství podkožního tuku velmi vysoké. 

Úroveň pohybových dovedností dětí jsme získali z výsledků testové baterie 

TGMD-2. Ta se skládala ze dvou subtestů (lokomotorický a manipulativní), které 

hodnotily odlišné aspekty rozvoje hrubé motoriky. Z výsledků těchto testů jsme získali 

průměrné celkové standardní skóre 14,74 pohybových dovedností, což odpovídalo 

podprůměrnému výsledku. Dále jsme zjistili, že výsledky v lokomotorickém subtestu 

pohybových dovedností, které vyžadují plynulé koordinované pohyby těla, dopadly lépe 

než v manipulativním subtestu, který vyžaduje motorické dovednosti zaměřené na 

kontrolu nad různým předmětem. Nakonec jsme ještě jednotlivé probandy slovně 

ohodnotili dle motorického kvocientu a zjistili, že 26% probandů dosahuje průměrných 

výsledků. V pásmech pod průměrem dokonce 70%, z toho 10% vykazuje velmi špatné 

výsledky pohybových dovedností. Pouze 4% probandů se dostalo do nadprůměrných 

výsledků, což mě velice překvapilo vzhledem k tomu, že se ve výzkumném vzorku byli 

žáci sportovních tříd.   
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Zjištění síly vzájemných vztahů mezi úrovní tělesné zdatnosti, úrovní 

pohybových dovedností a množstvím tělesného tuku jsme spočítali pomocí korelačního 

koeficientu. Díky němu jsme zjistili celkem zajímavé korelace mezi jednotlivými 

komponentami. Ukázalo se, že čím vyšší úroveň dovedností dítě má, tím je vyšší úroveň 

jeho tělesné zdatnosti. Dalším zjištěním je, že množství tělesného tuku ovlivňuje úroveň 

tělesné zdatnosti, ale na úroveň pohybových dovedností nemá téměř žádný vliv.  
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Příloha č. 1 

Žádost o vyjádření Etické komise UK FTVS 

k projektu výzkumné práce 
 

Název projektu: Úroveň tělesné zdatnosti, základních pohybových dovedností, somatotypu a pohybové aktivity u dětí mladšího 

školního věku. 

Forma projektu:  výzkumná práce 

Období realizace: prosinec 2016 – únor 2017 

Předkladatel: Tomáš Šorna 

Hlavní řešitel: Tomáš Šorna, Luboš Soldát, Filip Soucha 

Vedoucí práce (v případě studentské práce): Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. 

Popis projektu: Cílem měření je zjistit úroveň tělesné zdatnosti, základních pohybových dovedností, somatotypu a pohybové 
aktivity u dětí mladšího školního věku. Pro zjištění zmíněných tělesných parametrů budou použity standardizované a běžně 

používané techniky: vybrané testové položky testů Unifittestu 6-60, MABC-2. Dále měření základních somatických znaků (výška, 

váha, měření 4 kožních řas, obvody a šířky končetin) a akcelerometrie pro hodnocení pohybové aktivity. Dodatečně bude použit 
dotazník DCDQ pro hodnocení úrovně motorického vývoje. 

Zajištění bezpečnosti pro posouzení odborníky: Testování proběhne zcela neinvazivně. Použity budou standardizované techniky 

běžně používané v dětské populaci. Testování zajistí dostatečně proškolení studenti magisterského studia (UK FTVS). Sběr dat bude 
probíhat v rámci hodin školní tělesné výchovy pod dohledem odborného dozoru učitele TV – na 3. ZŠ Příbram, Březové Hory. 

Testované děti mají platnou zdravotní prohlídku od praktického lékaře, kterou odevzdaly na začátku školního roku. 

Etické aspekty výzkumu: Výsledky výzkumu přispějí k prohloubení znalostí výše zmíněných proměnných majících vztah 
k zdravému ontogenetickému vývoji jedinců v předškolním věku. Výzkum zahrnuje vulnerabilní skupinu nezletilých jedinců 

z důvodů postihnutí jistého stádia ontogenetického vývoje, což není možné u dospělé populace. Z tohoto důvodu nelze zahrnout do 

výzkumu dospělou populaci. Data budou zpracována, uchována a publikována v anonymní podobě.  

Informovaný souhlas: přiložen 

Povinností všech účastníků výzkumu na straně řešitele je chránit život, zdraví, důstojnost, integritu, právo na sebeurčení, 

soukromí a osobní data zkoumaných subjektů, a podniknout k tomu veškerá preventivní opatření. Odpovědnost za ochranu 

zkoumaných subjektů leží vždy na účastnících výzkumu na straně řešitele, nikdy na zkoumaných, byť dali svůj souhlas k účasti na 
výzkumu. Všichni účastníci výzkumu na straně řešitele musí brát v potaz etické, právní a regulační normy a standardy výzkumu na 

lidských subjektech, které platí v České republice, stejně jako ty, jež platí mezinárodně.  

 
Potvrzuji, že tento popis projektu odpovídá návrhu realizace projektu a že při jakékoli změně projektu, zejména použitých metod, 

zašlu Etické komisi UK FTVS revidovanou žádost. 

 
V Praze dne 19. 11. 2016  Podpis předkladatele:  

 

Vyjádření Etické komise UK FTVS 
 
Složení komise: Předsedkyně: doc. PhDr. Irena Parry Martínková, Ph.D. 

 Členové: prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc. 

   doc. MUDr. Jan Heller, CSc. 

   PhDr. Pavel Hráský, Ph.D. 

                                                Mgr. Eva Prokešová, Ph.D.    

   MUDr. Simona Majorová 

 

Projekt práce byl schválen Etickou komisí UK FTVS pod jednacím číslem: ……………………………… 

 

 dne:………………………………. 

 

Etická komise UK FTVS zhodnotila předložený projekt a neshledala žádné rozpory s platnými zásadami, předpisy a 

mezinárodní směrnicemi pro provádění výzkumu, zahrnujícího lidské účastníky.  

Řešitel projektu splnil podmínky nutné k získání souhlasu Etické komise. 
 

 

 

razítko UK FTVS                                                                                                        podpis předsedkyně EK UK FTVS 
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Příloha č. 2 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 
 

Vážený pane, vážená paní, v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně 

závaznými právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým 

zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o 

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 

372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám 

o souhlas k účasti Vaší dcery/syna v rámci projektu výzkumné práce Bc. Tomáše Šorny s názvem 

„Úroveň tělesné zdatnosti, základních pohybových dovedností, somatotypu a pohybové aktivity u dětí 

mladšího školního věku“. 

  

Cílem měření je zjistit úroveň tělesné zdatnosti, pohybových dovedností, somatotypu a pohybové aktivity 

dětí mladšího školního věku. Použity budou běžné měřící techniky: test tělesné zdatnosti (skok daleký z 

místa, sed-leh opakovaně, běh 4x10m, vytrvalostní běh), test pohybových dovedností (testy házení, 

chytání, rovnováhy a jemné motoriky), měření základních tělesných parametrů (výška, váha, měření 

kožních řas, šířka končetin) a měření úrovně pohybové aktivity v sedmi po sobě jdoucích dnech 

(akcelerometr + záznam pohybu). Měření bude probíhat v rámci školní TV. V průběhu měření má každý 

žák/žákyně možnost kdykoli dobrovolně odstoupit z měření. Zmíněné techniky jsou neinvazivního 

charakteru, jsou ověřeny a běžně využívány u dětí školního věku, splňují všechna zdravotní, sociální a 

etická kritéria. Možná rizika měření nejsou vyšší než běžná rizika vyplívající z běžného provádění těchto 

aktivit. Osobní data budou publikována v anonymní podobě v diplomových pracích Bc. Tomáše Šorny, 

Bc. Luboše Soldáta a Bc. Filipa Souchy (studenti UK FTVS) a v dalších publikačních výstupech na UK 

FTVS. Výsledky mohou přinést důležité informace související s motorickým vývojem školních dětí. 

V případě zájmu o výsledky se můžete blíže informovat u hlavního řešitele práce. Po anonymizaci dat, 

budou osobní údaje ihned vymazány. Bude zabezpečeno, aby získaná data nebyla zneužita. 

V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita.  

 

Bc. Tomáš Šorna (podpis……………) Bc. Luboš Soldát (podpis…………………) 

Předkladatel a hlavní řešitel projektu  Spoluřešitel projektu 

Email: tom.sorna@seznam.cz  Bc. Filip Soucha (podpis…………………..) 

Telefon: 721 719 986    Spoluřešitel projektu 

 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s účastí 

mého syna/dcery ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase 

zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu 

a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu 

odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně 

Etické komisi UK FTVS, která bude následně informovat předkladatele projektu. 

 

Místo, datum……………………..  

 

Jméno a příjmení účastníka  ................................................  Podpis: .................................... 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce .............................................................  

 

Vztah zákonného zástupce k účastníkovi ....................................  Podpis: .......................... 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
mailto:tom.sorna@seznam.cz

