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SEZNAM ZKRATEK 

MABC–2 - Movement Assessment Battery for Children 2 

TO - Testovaná osoba 

H – Hypotéza 

Per – percentil 

MZ – manuální zručnost 

MCH – míření  

RO – rovnováha 

SS – standardní skóre 

t-test – Studentův t-test 
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ÚVOD 

Téma pohybová intervence u dětí s rizikem vývojové poruchy koordinace bylo 

vybráno na základě toho, že mě zajímal rozdíl koordinačních schopností mezi jednotlivými 

třídami, které mají odlišné zaměření. Zároveň bych chtěla navrhnout několik cvičení, která 

by mohla pozitivně ovlivnit koordinační schopnosti žáků v mladším školním věku. Cílovou 

skupinou byli zvoleni žáci z 25. ZŠ 7 až 10 let. V této škole pracuji jako vychovatelka ve 

školní družině, s žáky jsem tedy v kontaktu a pozoruji jejich koordinaci v jednotlivých 

činnostech. Škola je zaměřená na tělesnou výchovu, kde přednost dostávají sporty jako je 

badminton, golf a basketbal. Dále se zde nacházejí speciální třídy zaměřené na sportovní 

výchovu, výtvarnou výchovu a hudební výchovu.  

 Dnešní doba je obklopena ze všech stran moderními přístroji a fungování bez nich 

je už i pro děti na 1. stupni základní školy nepředstavitelné. Tyto technologie negativně 

ovlivňují fyzickou výkonnost, současně psychickou stránku a v neposlední řadě sociální, 

kdy místo přímé komunikace žáci využívají techniku. Žáci u těchto technických přístrojů 

tráví spoustu času na úkor spontánních her venku. Sedavý způsob života u dětí negativně 

ovlivňuje psychomotorickou stránku, tyto návyky si s sebou nesou přes pubescentní leta 

až do dospělosti.  

 

 Motorika je vázána na proces vnímání a zároveň na sociální kontakt. Ten je u žáků 

na prvním stupni velice důležitý. Žáci jsou soutěživí a hraví, kolektivní hry nebo soutěže je 

dokáží vybičovat k nejlepším výkonům. Motorická výkonnost má často dopad na 

postavení v sociální skupině, v našem případě tedy třídě. Z těchto důvodů si už dítě na 

prvním stupni buduje osobnost, je tedy důležité zaměřit se na význam ontogeneze1 

motoriky a nepodcenit ji už od dětství.   

 

 Tato práce se bude zabývat rozdílností v oblasti koordinace u dětí ve věku 7 až 10 

let v odlišně zaměřených třídách. Pro posuzování bude využito testové baterie 

                                                 
1 Vývoj jedince 
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koordinačních schopností Movement Assessment Battery for Children – 2 (MABC-2)2. 

Baterie obsahuje 8 jednotlivých testů. V první fázi otestuji žáky v jednotlivých třídách, 

poté vyhodnotím jejich koordinační schopnosti podle testu (MABC-2). V druhé fázi budu 

vést cvičení se skupinou žáků. Ve třetí fázi porovnám skupinu, se kterou jsem absolvovala 

cvičení na koordinaci, se skupinou, se kterou jsem necvičila.  

 

                                                 
2 kapitola 4.1 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU 

Má učitel tělesné výchovy na základní škole vliv na rozvoj hrubé a jemné motoriky? 

Otázka, nad kterou jsem se zamyslela, vzhledem k mému vybranému tématu a 

budoucímu povolání. Dokážou dvě hodiny týdně ovlivnit výkonnost žáků? V mé práci si 

vyzkouším, jaké to je mít na starosti skupinu žáků a pravidelným setkáváním a intervencí s 

nimi dojít k poznání, zda pravidelné cvičení má vliv na rozvoj hrubé motoriky, jemné 

motoriky a rovnováhy. 

 

Ve své práci hledám odpovědi na následující otázky. Jaké rozdíly jsou mezi žáky ve 

věku 7 až 10 let mezi jednotlivými třídami s rozdílným zaměřením v oblasti koordinace? 

Můžeme pozorovat rozdíly mezi žáky nadanými na pohybovou aktivitu, kreativitu nebo 

hudební sluch? Jaký má vliv pravidelné cvičení s žáky v mladším školním věku? Jak výrazné 

jsou rozdíly mezi cvičící a necvičící skupinou? 

 

Kouba ve své knize Motorika dítěte píše „Na základní úrovni motorické výkonnosti 

jsou motorické schopnosti poměrně stálé v čase a prostředí, jsou ovlivňovány jen 

částečně. Různými tělesnými cvičení dochází k jejich rozvoji“ (Kouba, 1995) Je důležité 

tedy zvolit takové aktivity, které dětem zlepší koordinační schopnosti. Publikace napsaná 

autory Bursová, Votík vypovídá, že úroveň pohybových schopností může stoupat 

záměrným cvičením, ale může dojít i ke stagnaci vývoje při zvolení nevhodné nebo malé 

pohybové aktivity. (Bursová, Votík, 1996) Děti, při nástupu do školy, změní spontánní 

aktivitu během dne. Dlouhé sezení v lavicích může negativně ovlivnit správné držení těla, 

může docházet k různým deformacím páteře, nebo k ochabování svalstva. U dětí v tomto 

věku pokračuje osifikace3. Je důležité zařadit vhodné aktivity do tělesné výuky, aby 

docházelo ke správnému motorickému vývoji. Ovlivní pohybový program deseti 

vyučovacích hodin koordinaci u těchto žáků? 

 

                                                 
3 Proměna chrupavky nebo vaziva na kost 
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2 CÍLE A ÚKOLY  PRÁCE 

2.1 CÍL 

Cílem práce je posoudit, zda pravidelné cvičení významě ovlivňuje rozvoj 

koordinačních schopností u dětí mladšího školního věku pomocí testové baterie MABC-2. 

2.2 ÚKOLY 

1. Popsat vývoj hrubé motoriky u dětí v mladším školním věku s důrazem na 

poruchy koordinace. 

2. Nastínit způsoby diagnostiky vývoje hrubé motoriky u dětí mladšího 

školního věku. 

3. Popsat diagnostiku poruch vývoje koordinace. 

4. Navrhnout a realizovat plán intervence mezi vstupním a výstupním 

testováním. 

5. Posoudit změny v úrovni koordinace v závislosti na pravidelném cvičení. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

V teoretické části se budu věnovat motorice člověka. Motorika ovlivňuje lidi v 

běžném životě. Jsou to pohybové projevy a předpoklady ke kontrolovatelným pohybům. V 

případě výskytu motorických problémů, je člověk ovlivňován fungováním jemné a hrubé 

motoriky. 

Co se v mládí naučíš ve stáří, jako když najdeš. Přísloví, které je obecně známe a lze 

ho praktikovat i v této práci. Důležité je naučit děti ke sportu a pohybové aktivitě již v 

dětství. Když si lidé již v dětství utvoří kladný přístup ke sportu, je velká pravděpodobnost, 

že si tento styl života přenesou do dospělosti. Kladen důraz by měl být i na zdravé a 

správné stravování, který získává každé dítě především, podle toho, jaké mají návyky 

jejich rodiče.  U dětí je důležité zaměřit se na rozvoj jemné a hrubé motoriky. 

3.1 HRUBÁ MOTORIKA 

Hrubá motorika je pohyb velkých svalových skupin, jako jsou například končetiny, 

nebo pohyb hlavy, které jsou řízeny nervovou soustavou. Hrubou motorikou ovlivňujeme 

rovnováhu, běh, chůzi, chytání, házení a mnoho dalších pohybů. (Kirby, 2000) 

K rozvoji hrubé motoriky je důležitý pohyb častý a různorodý. Hrubou motoriku 

posilujeme i nevědomě, např. hned když se ráno probudíme a provádíme pravidelné 

činnosti. Ve volnočasových aktivitách je dětem nabízena široká paleta kroužků a sportů, 

které si dítě může vybrat a je jen na rodičích, zda je v dané aktivitě podpoří. Jak už bylo 

řečeno, děti by měli vykonávat různorodé pohyby, v mladším školním věku zkouší různé 

aktivity a zjišťují, jaký pohyb je pro ně nejzábavnější a čemu by se popřípadě chtěli 

věnovat. Při aktivitách je důležité zapojovat celé tělo a nevěnovat se pouze jednomu 

sportu.  

Při sportovních aktivitách se dítě zároveň socializuje4. Výkon může být ovlivněn 

například postavením ve školní třídě. Autoři knihy Vývojová psychologie 2 popisují danou 

situaci následovně: „Děti rodiči omezované nebo tělesně slabé podávají nižší výkony, a 

ztrácejí tak dále zájem o pohybové aktivity, které se proto málo rozvíjejí. Tak se často 

uzavírá nepříznivý kruh, který je žádoucí vhodným zásahem přetnout, např.: soustavným 

                                                 
4 Začlenění jedince do společnosti, učení se novým sociálním rolím 
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uznáním a povzbuzováním.“ (Langmeier, Krejčířová, 2006) Důležité je volit takové aktivity, 

ve kterých mohou vyniknout i jedinci nenadaní na sportovní výkon. 

3.2 JEMNÁ MOTORIKA 

Jemnou motoriku si můžeme představit jako obratné a kontrolované manipulování 

malými předměty v malém prostoru. Řadíme sem všechny pohybové aktivity, které 

provádíme malými svalovými skupinami, jako jsou například ruce, nohy nebo ústa. Lidé, 

kteří mají jemnou motoriku na vysoké úrovni, jsou trpěliví a přesní při plnění motorického 

úkolu. Tito lidé jsou často kreativní v různých aktivitách člověka. K jemné motorice se 

přiřazuje mimika5 , grafomotorika6  nebo logomotorika7.  (Vyskotová, 2013) 

3.3 MOTORICKÝ VÝVOJ 

Motorický vývoj zahrnuje rozvoj jemné a hrubé motoriky. Vyvíjí se již od prvního 

roku života. U každého dítěte je vývoj individuální, a tak se nelze orientovat podle daných 

tabulek. Správný pohyb je u batolat charakterizován správným fungováním nervové 

soustavy, která je s hrubou a jemnou motorikou úzce spjata. Mezi první kroky 

motorického vývoje u novorozence patří zvedání hlavičky, otáčení ze zad na bříško, lezení 

nebo schopnost sednout si. Přes tyto základní polohy se postupně dostává do stoje a učí 

se chodit. V další fázi dokáže běhat, v předškolním věku se dítě postaví na jednu nohu a 

umí na ni delší dobu stát nebo poskakovat. Mladší školní věk, kdy je dítěti 6 až 11 let, je 

charakterizován optimálním rozvojem motorického vývoje. Tomuto období se říká „zlatý 

věk motorického učení“, který se dostavuje ve druhé polovině mladšího školního věku, 

tedy 9 až 11 let (Langmeier, 2006). 

Takové období je charakterizované vysokou motorickou senzibilitou8 , kdy dochází 

ke zvyšující se motorické učenlivosti. Schopnost snadno, rychle a kvalitně se učit novým 

pohybům ukazuje právě k tomuto období. Nejlépe se děti naučí novým pohybům na 

základě demonstrace a jednoduchých instrukcí (Kouba 1995). Z tohoto důvodu je důležité 

dbát na správné vedení výuky na prvním stupni základní školy. 

                                                 
5 Vyjadřování výrazu tváře pomocí obličejových svalů 
6 Soubor psychomotorických činností – pohyby rukou (psaní) + psychika 
7 Pohybová činnost mluvidel při artikulované řeči 
8 Vnímavost 
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3.4 FÁZE MOTORICKÉHO UČENÍ  

Při motorickém učení dochází k osvojování pohybů. Učení můžeme označit za 

dlouhodobější změnu ve sportovních dovednostech. Motorické učení je rozděleno do čtyř 

fází. Názvy jednotlivých fází se u autorů liší, podle Hrabince (2017) je rozdělení následující: 

1. Fáze generalizace 

V první fázi jsou děti seznámeny s pohybový úkolem a jejich úkolem je vytvoření 

představy o pohybovém provedení. Tato sdělení děti vstřebávají pomocí zraku, sluchu 

pohybových a polohových informací, které mohou vidět v rámci ukázky, nebo klasickým 

výkladem. Když dítě přijme úkol, vyvolává se u něj motivace, která ho vede k vyřešení 

dané situace. V takové fázi se dítě dostává k prvním pokusům o splnění úkolu.  

První pokusy bývají často neuspořádané, nekoordinované a nepřesné. Důvodem je 

iradiace, tzn. že podněty dopadající na mozkovou kůru vyvolávají vzruchy, které aktivují 

svalovou činnost ve větším obsahu, než je žádoucí, čímž vznikají souhyby (nadbytečné 

pohyby). Souhyby mají za následek vyšší energetickou náročnost pohybu.  

 Zpětnou informaci získávají děti na základě pokusů. Během opakování si žáci 

vytvářejí představu o správném provedení, kdy postupně odstraňují chyby. V této fázi je 

důležité motivovat dítě k dalším pokusům, aby se zlepšovalo. 

2. Fáze diferenciace 

V této fázi učení se jedinec zdokonaluje ve všech aspektech pohybových dovedností.  

Četným opakováním v mírně proměnlivých podmínkách dochází k upevňování 

pohybového úkolu. V této fázi se zkvalitňují psychické procesy a dítě dokáže uplatňovat 

vzorce, podle kterých má úkol vyřešit, vzniká asociace, spoje mezi žádoucí formulací 

pohybové reakce a zpětnovazebnou informací. Rozvíjí se schopnost tvořit.  

Vnější pohyby jsou již koordinovanější a přesnější, průběh pohybové aktivity je plynulejší. 

Důležité je u dítěte odbourávat chyby, kterých se dopouští (Hrabinec, 2017). 

3. Fáze stabilizační 

Schopnost provádět přesně a bezchybně pohybový úkol v proměnlivých podmínkách, i 

přes působení rušivých vlivů. Při cvičení dochází k nižší úrovni nervové soustavy, kdy není 
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za potřebí namáhat soustavu, jelikož pohyby jsou zautomatizované a dítě nad nimi 

nemusí přemýšlet. K pohybovému úkolu dochází v několika obměnách, aby se pohyby 

zautomatizovali. Kvalitativní a kvantitativní stránky pohybových struktur sestávají v jeden 

celek, který je stabilizovaný, dochází k jeho vyšší odolnosti.  

Nejdůležitějším znakem této fáze je komplexně zpevňovat pohybové úkoly. Na základních 

školách se do této fáze motorického učení dostávají žáci jen výjimečně. Pokud se děti 

začnou věnovat nějaké sportovní disciplíně, mohou dosáhnout až čtvrté fáze (Hrabinec, 

2017). 

4. Fáze mistrovská 

Efektivní uplatnění této fáze je ve většině případů spojené s aktivitou partnerů nebo 

soupeře. Jedná se především o sportovní hry, sportovní gymnastiku nebo krasobruslení. 

Děti se učí v proměnlivých podmínkách, dokáží reagovat na odlišné situace. U dětí se 

dostavuje takzvaná variabilita, která má za důsledek začlenění pohybové struktury do 

nových pohybových programů.  Nervová soustava je na vysoké úrovni, jelikož je důležitá 

reakce na jednotlivé podněty. Do této fáze se dostávají ve většině případů pouze 

talentovaní jedinci. Trvanlivost pohybů de dlouhodobá a relativně snadno obnovitelná 

(Hrabinec, 2017). 

Tabulka 1 - Přehled znaků v jednotlivých fázích motorického učení (Rychtecký,1995) 

Fáze Znaky Úroveň Vnější 

projev 

CS Mentální 

aktivita 

1. Počáteční seznámení, 

isntrukce, motivae 

Nízká Generalizace Iradiace Vysoká 

2. Zpevnění, zpětná 

aferentace, slovní 

kontrola 

Střední Dierenciace Koncentrace Střední 

3. Zdokonalování, 

retence, koordinace 

Vysoká Automatizace Stabilizace Nízká 

4. Transfér, integrace, 

anticipace, výkon 

Mistrovská Tvořivá 

koordinace 

Tvořivá 

asociace 

Vysoká 
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3.4.1 KŘIVKY PRŮBĚHU MOTORICKÉHO UČENÍ 

Průběh učení lze znázornit křivkou v grafu, kdy osa x nám označuje počet opakování nebo 

čas nácviku a osa y výkonnost nebo úspěšnost provedení. Křivky nevedou ideálně jako 

křivka lineárního procesu. Každý proces je specifický, jelikož dochází vždy ke speciálním 

odlišným podmínkám a vnějším jevům. (Rychtecký, Fialová, 1995). 

 

Obrázek 1 - Příklady křivek motorického učení (Rychtecký, 1995) 

 

3.4.2 PLATO EFEKT 

Speciální křivka motorického učení je plato efekt. Kdy průběh učení stagnuje, 

nedochází k žádnému pokroku, nebo dokonce dojde ke zhoršení. Důvodem mohu být 

objektivní i subjektivní příčiny. Mezi objektivní příčiny se řadí špatná technika provedení, 

přetrénování, nízká intenzita nácviku, nesprávná výstroj nebo výzbroj. Subjektivní příčinou 

může být nízká motivace, zranění nebo nevhodné sociální podmínky (Hrabinec, 2017). 
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Obrázek 2 - Plató efekt v křivce motorického učení (Rychtecký, 1995) 

 

3.5 DRUHY MOTORICKÉHO UČENÍ 

V didaktickém procesu existuje pět odlišných způsobů učení. Jejich volba záleží na 

regulaci aktivity vyučujících a na činnosti učitele (Rychtecký, 1995). 

1. Imitační učení 

Patří mezi nejznámější a nejpoužívanější druhy učení, především u začátečníků a u 

nejmenších. Cvičící se snaží napodobit pohyb předcvičujícího. Důležitá je přesná ukázka. 

Během opakování je vhodné průběžně cvičícím opětovně předvádět správné provedení. 

Představa se vytváří u žáka především ze zrakových analyzátorů. Tento druh je vhodný i 

při složitějších dovednostech a učitelé na základních školách by měli tento postup učení 

preferovat. Pokud žáci nejsou schopni provést imitaci správně, může dojít k pasivní 

dopomoci s důrazem na složité fáze. 

2. Instrukční učení 

Jedná se o slovní vyjádření pohybu. Žák podle instrukcí provádí pohyb. Je důležité 

dbát na věk a výkonnost jedince v dané aktivitě, brát odhledy na znalost sportu nebo 

gymnastického názvosloví. Termíny musí být řádně vysvětleny, aby nedošlo k 

nepochopení. Nejedná se pouze o slovní popis provedení, ale i o návod jak dojít lépe k 

cíli. Před pohybovým úkolem je popis podrobnější a obsáhlejší, v průběhu prvních 
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pohybů již vyučující upozorňuje na poznatky a provádí korekci u jednotlivých cvičících. 

U žáků 10 až 11 let je vhodný tento druh učení, žáci již dokáží vnímat a plnit tak úkol 

podle instrukcí. Tito žáci mají částečně vytvořené abstraktní myšlení (Rychtecký, 

1995). 

3. Zpětnovazebné učení 

Jak už název vypovídá, jedná se o učení ze zpětné vazby ze svých vlastních chyb. 

Zpětnovazebné cvičení probíhá formou pokus-omyl. U většiny pohybových pokusů 

zjistíme, zda provedení bylo správné až když dojde k uskutečnění. Zpětnou vazbu 

získávají žáci od vyučujícího, v některých případech nemusí přicházet informace od 

učitele (dosažení času, shození latě při skoku vysokém nebo pád při provedení). Podle 

úspěšnosti nebo neúspěšnosti provádí žák korekci chyb, dochází k postupnému 

zlepšení v aktivitě. Zpětnou vazbu může cvičící dostat i pomocí techniky, a to po 

zhlédnutí videozáznamu. Taková metoda je často využívána při lyžování. Ve společné 

diskuzi dojde k uvědomění chyb (Rychtecký, 1995). 

4. Problémové učení 

Úkolem je, aby žák našel sám řešení k pohybovému úkolu. Tento druh učení patří 

ke složitějším, je vhodný pro tvořivé a samostatné žáky. Může být prováděno ve 

vyšších fázích motorického učení, žák je závislý na svých zkušenostech a na dokonalém 

pochopení cíle pohybového úkolu. Takové učení se promítne kupříkladu ve 

sportovních hrách, kdy hráč ovládá techniku, ale musí rovněž reagovat na taktiku 

soupeře (Rychtecký, 1995). 

5. Ideomotorické učení 

Při tomto učení dochází k přeměně pohybových představ do pohybu. Jedná se o 

méně častý druh motorického učení. V tělesné výchově na školách může docházet k 

ideomotorickému učení při hodinách, kdy je některý žák zraněný, necvičí a 

soustředěně pozoruje provedení pohybu cvičících. Může dojít i k učení od starších a 

zkušenějších žáků z vyšších ročníků (Rychtecký, 1995). 
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3.6 KLASIFIKACE MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ 

Motorické schopnosti jsou vrozené předpoklady jedince k vykonání různých 

pohybových činností, zároveň ovlivňují úroveň a kvalitu provedení pohybové činnosti. 

Základem motorických výkonů a tedy motorických schopností a dovedností jsou 

motorické vlastnosti (Čelikovský, 1979). Vlastnosti jsou takové předpoklady, které 

nedokážeme ovlivnit. Jedná se například o vlastnosti svalových vláken.  Taxonomie 

motorických schopností bývá složitá a autoři se ne vždy shodují.  Základní rozdělení je na 

kondiční schopnosti a koordinační schopnosti. 

 

Obrázek 3 - Schéma taxonomie motorických schopností (Bursová, Votík, 1996) 

3.6.1 KONDIČNÍ SCHOPNOSTI 

Kondiční schopnosti jsou většinou determinovány energetickými 

faktory.(Dvořáková, Rangelthalerová, 2017). Lze je charakterizovat jako motorické 

předpoklady jedince vykonávat činnost, při které dochází k přenosu energie a je zde 

závislost na metabolických procesech (Bursová, Votík, 1996). 

SILOVÉ SCHOPNOSTI 

Silová schopnost je schopnost překonávat nebo udržovat vnější odpor svalovou 

kontrakcí. Svalová kontrakce je ovlivněna příčným průměrem svalu. Průměr je dán 

dědičně, jedná se o svalová vlákna, lze však ovlivnit jejich počet. Tato síla patří mezi 

nejlépe ovlivnitelné schopnosti. Podle Kouby (1995) patří silové schopnosti mezi 

rozhodující schopnosti, které jsou úzce spjaty s ostatními pohybovými projevy.  Silové 

schopnosti mají dva projevy, a to koncentrická kontrakce a excentrická kontrakce. U první 

zmiňované dochází k aktivnímu zkracování svalu proti odporu (přechod ze svisu do 
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shybu). U excentrické kontrakce dojde k pasivnímu protahování svalu vnější silou 

(přechod ze shybu do svisu). 

 Dále rozdělujeme svaly podle funkce, a to na tonické, které mají většinou pomalá 

červená vlákna a dochází u nich ke zkracování. Tyto svaly je nutné protahovat, jsou 

uloženy hlouběji, jsou odolnější proti únavě a zároveň u nich probíhá rychlejší regenerace. 

Druhou svalovou skupinou jsou svaly fázické, u kterých převládají rychlá bílá vlákna. Jedná 

se o svaly sloužící k pohybu, jsou uloženy na povrchu těla, dochází u nich k rychlejší únavě 

a je nutné je posilovat.  

 Silové schopnosti můžeme dále rozdělit na statické silové schopnosti a na 

dynamické silové schopnosti. 

 1. Statické silové schopnosti 

a) Krátkodobá – většinou se jedná o udržení těla nebo břemene ve statické pozici, která 

trvá jen několik sekund. Měříme tak absolutní sílu (TV-1, 2010). 

b) Vytrvalostní – jedná se o výdrž. Schopnost být ve výdrži několik sekund i v obtížných 

polohách (výdrž ve shybu, vzporu upažení) (TV-1, 2010). 

Statickou sílu měříme dynamometrem.  

 2. Dynamické silové schopnosti 

a) Výbušná silová schopnost – schopnost udělit předmětu nebo tělu maximální zrychlení. 

Taková síla patří mezi nejuplatňovanější, můžeme se s ní setkat při různých odrazech, 

nebo vrhu. Je ovlivněna vyvinutím maximálního úsilí.  

b) Rychlostně silová schopnost – schopnost překonat odpor velkou rychlostí pohybu. 

Nejčastěji se s takovou silou setkáváme v atletice při skocích, hodech nebo ve sportovních 

hrách.  

c) Vytrvalostní silová schopnost – udržení intenzity při silové činnosti. K takové síle 

dochází při plavání nebo při běhu na běžkách (Kouba. 1995). 

 

 

 



  TEORETICKÁ ČÁST 

  16 

VYTRVALOSTNÍ SCHOPNOSTI 

Vytrvalostní schopnosti jsou komplexní předpoklady provádět aktivitu 

požadovanou intenzitou co nejdéle. Při trénování této schopnosti dochází k všestrannému 

rozvoji, který je důležitou složkou pro každého jedince i po psychické stránce. Člověk se 

učí zvládat složité situace, vyrovnávat se s fyzickou a psychickou zátěží. Vysoké zastoupení 

právě tato schopnost má při sportovních hrách, bězích nebo plavání. Vytrvalostní 

schopnosti nám umožňují odolávat únavě (Perič, Dovalil, 2010). 

 

3.6.2 KOORDINAČNÍ SCHOPNOSTI 

Jedná se o psychomotorické předpoklady k motorické činnosti, schopnost 

provádět koordinované a komplikované pohyby ve složitých nebo neočekávaných 

situacích. Taxonomii jsem zvolila podle Schnabela a kol. z roku 1976. 

OBRATNOSTNÍ SCHOPNOSTI  

Struktura pohybové činnosti vychází z analýzy procesu řízení a regulace motoriky. 

Jedná se o předpoklad jedince přesně realizovat složité struktury pohybu. Nejlepší období 

pro rozvoj obratnosti se považuje právě období mladšího školního věku (Votík, 2010). 

REAKČNĚ RYCHLOSTNÍ SCHOPNOSTI 

Předpoklad jedince vykonat reakci na podnět v co nejkratším čase. Takový pohyb 

je závislý na nervové soustavě a na psychické stránce člověka. Jedná se o reakční rychlost, 

která nám uvádí dobu přenosu signálu z receptoru do efektoru. Nejkratší reakční doba je 

na dotykový signál, nejdelší je naopak na vizuální podněty. Dalším podnětem může být 

zvukový signál. Dále rozlišujeme reakčně rychlostní schopnosti podle odpovědi a to na 

jednoduchou nebo na složitou.  

RYTMICKÉ SCHOPNOSTI  

Schopnost vykonávat pohyby s vnějším rytmem. Nemusí se vždy jednat o rytmus 

hudby, ale jedná se i o rytmus a návaznost mezi jednotlivými prvky pohybu. Například u 

volejbalu je nutné při nácviku útočného úderu ze souladit kvalitně všechny činnosti jako je 

rozběh, odraz a smeč. (Vavák, 2011) 
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POHYBLIVOSTNÍ SCHOPNOSTI 

Pohyblivostní schopnosti se vztahují k rozsahu pohybů v jednotlivých kloubech a 

kloubních systémech. Rozsah pohybu záleží na tvaru kloubu a elasticitě vazů a svalů.  

(Měkota, Blahuš, 1983) Pohyblivost potřebujeme pro vykonávání běžných situacích a 

pohybech, které provádíme během dne. U většiny sportů je normální nebo mírně zvýšená 

pohyblivost, výjimka je však například u tance, moderní gymnastiky, sportovní 

gymnastiky. Nelze jednoznačně určit, jakou by měl mít člověk pohyblivost, záleží na 

optimální pohyblivosti pro každý sport je odlišná, pro horolezce není vhodné mít zvýšenou 

pohyblivost v kloubech. Hypermobilita9 je nutná v některých sportech, bývá však pro 

zdraví nebezpečnější než hypomobilita10. Pohyblivostní schopnosti jsou jednou z mála 

schopností, u kterých převyšují ženy muže. (Měkota, Blahuš, 1983) 

ROVNOVÁŽNÉ SCHOPNOSTI 

Schopnost udržení pohybu nebo předmětu ve stabilní poloze. Schopnost uplatňující 

se při prudkých změnách polohy, rotačních pohybech a nebo při malé opěrné ploše. 

Pomoc při rovnováze si dáváme zrakovými analyzátory. (Kouba, 1995) 

                                                 
9 Zvýšená pohyblivost a volnost kloubů 
10 Omezená pohyblivost kloubů 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

4.1 TEST MOTORICKÉHO VÝVOJE 

Movement Assessment Battery for Children – Second edition (zkráceně MABC-2) je 

test pro zjištění úrovně motorických schopností pro děti od 3 let až po adolescenty do 16 

let. Tato testová baterie nahradila předchozí Movement Assessment Battery for Children 

(zkráceně MABC), kde došlo k několika úpravám.   

Test motoriky pro děti MABC – 2 je standardizovaná zkouška motoriky, určuje 

úroveň motoriky a pomocí výsledků testu dokážeme identifikovat poruchy pohybové 

koordinace ve vývoji dětí od 3 do 16 let. Test obsahuje 3 úrovně rozdělené podle věku: 3 

až 6 let, 7 až 10 let a 11 až 16 let. V mé práci bylo nejvhodnější využít testovou baterii pro 

žáky 7 až 10 let. Vzhledem k možnosti testování žáků ve 3. třídě. V každém testu se 

nachází 8 pohybových úloh. Každá položka hodnotí jednu komponentu - jemná motorika, 

hrubá motorika a rovnováha statická i dynamická. Položky se nakonec hodnotí společně 

pro získání celkového výsledku z testu, kterým je ukazatel úrovně motorických schopností. 

4.1.1 HODNOCENÍ 

Výsledkem testu je hrubé skóre, které je potřeba podle tabulek převést na 

standardizované skóre. Jednotlivé věkové kategorie mají odlišné standardizované tabulky. 

Jeden žák plní všechny testové úlohy přibližně půl hodiny. V každé testové úloze se 

hodnotí nejlepší výsledek. Ke konečnému výsledku se dostaneme na základě výsledných 

percentilů. Podle dosaženého percentilu je dítě zařazeno do jedné ze tří skupin 

motorických schopností. Kdy jedna skupina označuje žáky, kteří mají pohybové potíže, 

druhá skupina jsou děti s rizikem pohybových potíží a třetí skupina, kdy děti nemají žádné 

pohybové potíže. Jednotlivé skupiny nám ukazují, do jaké míry mají žáci poruchu 

motorických schopností. 

4.1.2 KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ 

Výsledky z jednotlivých úloh jsem vpisovala do záznamového archu. Úlohy jsou 

rozdělené tak, že se měří a zapisuje jejich délka trvání, počet pokusů nebo počet chyb, 

záleží na konkrétní testové baterii. V případě, že děti měly dva pokusy na provedení, 

počítáme dále pouze s lepším výsledkem.  
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V úkolech, které mělo dítě provádět preferovanou a nepreferovanou rukou nebo nohou, 

(jedná se o úlohu manuální zručnost 1 – kolíčky, rovnováha 1 -  stoj na jedné noze na 

kladince a rovnováha 3 – skákání na jedné noze), zprůměrujeme lepší výsledky 

preferované a nepreferované končetiny. Jestliže nám výsledek vyjde větší než deset, 

zaokrouhlujeme nahoru, jestli menší než deset, zaokrouhlujeme dolů. Celkové testové 

skóre potřebujeme k zařazení dítěte do jedné ze tří skupin. To získáme sečtením všech 

osmi testových úloh, které jsme z hrubého skóre převedli podle standardizovaných 

tabulek na standardní skóre. Celkové standardní skóre můžeme porovnat s ostatními 

vrstevníky. 

4.1.3 SYSTÉM SEMAFOR 

Celkové skóre se vyjadřuje podle tzv. systému semafor, kdy jsou k celkovému 

výkonu motorických schopností přiřazeny 3 barvy - červená, žlutá a zelená. Zelená barva 

nám znázorňuje, že dítě nemá žádné motorické problémy a výkon dítěte je 

charakterizován vyšším než 15. percentilem. Žlutá barva znázorňuje mírné motorické 

problémy a s tím spojené vady ve vývoji motoriky. Výsledné skóre se pohybuje mezi 6 – 

15 percentilem. Červená barva se přiřazuje k motorickému výkonu, který je nižší než 5. 

percentil. U dětí na 25. ZŠ se nepředpokládá, že by se některé děti umístily v červené 

zóně, tedy s pohybovými potížemi. (Henderson, Sugden, Barnett, 2007) 

Tabulka 2 - Systém semafor 

Dětské skóre Celkové 
konečné skóre 

Percentil Výsledky 

Červená 
zóna 

56 a méně Do 5 Narušená koordinace, 
potíže při pohybu. 

Žlutá zóna 56 – 57 5 – 16 Možnost výskytu 
problémů ve vývoji 

motorických schopností. 

Zelená zóna 68 a více nad 15 Žádné potíže při pohybu 
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4.2 METODIKA 

V následujících kapitolách se budu zabývat postupem výzkumné práce. 

4.2.1 VÝZKUMNÝ SOUBOR 

Výběr školy, na které budu sbírat data, byl jednoduchý. Pracuji na 25. ZŠ jako 

vychovatelka ve školní družině a zároveň s žáky jezdím na letní i zimní sportovní kurzy.  

Před samotným sběrem dat jsem se ujišťovala, zda mi vedení umožní uskutečnit testování 

žáků třetích tříd. Na 25. ZŠ jsou čtyři třetí třídy, s celkovým počtem žáků 105. Věděla jsem 

tedy, že nebudu muset absolvovat sběr dat na jiných školách. K mé diplomové práci po 

konzultaci s vedoucím práce bylo potřeba otestovat přibližně 70 žáků. Z tohoto důvodu 

jsem netestovala všechny čtyři třídy, ale pouze tři, z toho dvě jsou zaměřené na tělesnou 

výchovu, a jedna je dělená na výtvarnou výchovu a hudební výchovu. Do těchto tříd chodí 

celkově 78 žáků. Pokračovala jsem tedy vyrozuměním pro rodiče, jestli souhlasí, že jejich 

děti budou součástí testování v rámci diplomové práce. V případě, že by rodiče 

nesouhlasili s testováním jejich dítěte, nebylo by do výzkumu zařazeno. V mém případě 

nedošlo k žádnému zamítnutí, jak ze strany rodičů, tak ze strany dítěte. Někteří žáci 

chyběli, byli nemocní, nebo se u nich nestihlo otestovat všech osm úloh. Znamenalo to, že 

z možných 78 jsem otestovala pouze 70 žáků během 14 dnů, jednalo se o 36 chlapců a 34 

dívek z toho 7 žáků mělo dominantní levou ruku, zbylí testovaní měli pravou ruku. 

Průměrný věk všech testovaných byl 9,9 let. 

4.2.2 SBĚR DAT 

Testování jsem se snažila provést v rámci vycházky ve školní družině. Všechny děti 

však do školní družiny nechodí a tak menší část, která nebyla otestována v rámci 

odpolední mimoškolní aktivity, jsem otestovala v hodině tělesné výchovy během 

vyučování. Vedení školy mi umožnilo žáky testovat v menší tělocvičně v budově školy. K 

vykonání testu byla potřeba místnost s rovnou zdí, židle, lavice a především klid. Tyto 

všechny požadavky splňovala menší tělocvična na škole. Děti byly upozorněny, že budou 

potřebovat sportovní oblečení a sportovní obuv, která je nebude omezovat ve výkonu. 

Všechny testové úlohy u jednoho dítěte probíhaly v jeden den. K tomu, aby žáci zbytečně 

nevyčkávali mezi jednotlivými úkoly, zajistila jsem k sobě 4 pomocníky, kteří mi asistovali 

u organizace testování a podíleli se na hladkém průběhu. Pomocníci byli seznámeni s 
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testovou baterií a průběhem jednotlivých úloh, upozorněni byli i na chyby, které 

znamenaly neplatný pokus. 

4.2.3 HYPOTÉZA 

Vliv pravidelné pohybové intervence se výrazně promítne do motorických schopností 

dítěte.  

H0 = Ne, mezi testovanými skupinami nebude výrazný rozdíl. 

H1 = Ano, rozvíjená skupina dosáhne výraznějšího progresu než skupina druhá, se kterou 

nebylo cvičeno. 

 

4.2.4 TEST 

Test se skládá z osmi položek, kdy každá položka nám hodnotí jednu ze tří komponent 

(jemná motorika, hrubá motorika a rovnováha), kde pod tyto komponenty spadají dílčí 

úlohy. Test je popisován podle manuálu k MABC-2. (Henderson, Sugden, Barnett, 2007) 

1. KOMPONENTA JEMNÉ MOTORIKY 

Komponenta jemné motoriky se skládá ze tří testů, které dítě ověří v jemné 

motorice - provlékání nitě, zasazování kolíčků nebo kreslení stezky. 

MZ 1 – Manuální zručnost 1: Kolíčky 

Pomůcky: Modrá destička, která má 12 pravidelných otvorů, 12 stejně velikých žlutých 

kolíčků, protiskluzová podložka, krabička, stopky. 

Příprava: Podložku rozložíme na stůl, destičku položíme na podložku kratší stranou k TO  

asi 2,5 cm od spodního okraje. Na stranu nepreferované ruky položíme krabičku s kolíčky 

zarovnanou s dolní hranou destičky. Preferovaná ruka volně leží na druhé straně. 

Test: Na startovní povel bere TO jeden kolíček a umisťuje jej do otvorů v destičce. Snaží se 

co nejrychleji brát jeden kolíček za druhým a vkládat je do otvorů. Měří se čas, od 

okamžiku kdy se ruka zdvihne od podložky, až do umístění posledního kolíčku. Druhou 

rukou si TO může přidržovat krabičku s kolíčky. Testuje se nejdříve ruka preferovaná, poté 

ruka nepreferovaná. 
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Ukázka: Nejdříve vysvětlíme celou úlohu, zdůrazníme držení krabičky a ukážeme možné 

chyby. Pracujeme vždy pouze jednou rukou a co nejrychleji. Provedeme krátkou ukázku.  

Zkouška: Jeden pokus na zkoušku, 6 kolíčků oběma rukama. Upozorňujeme probanda na 

chyby, které provedl. 

Test: Dva pokusy na každou ruku. Začíná ruka preferovaná. Snažíme se, aby TO měla klid 

na provedení celého testu (neruší ho ani dohlížející osoba). 

Záznam do archu: Zaznamenáme čas dvou pokusů preferovanou rukou a 2 rukou 

nepreferovanou. „CH“- chybný pokus, dítě se dopustilo chyby, „O“ – dítě odmítlo dělat 

úkol 

Chybný pokus: Za chybný pokus považujeme, když dítě vezme naráz dva kolíčky do ruky, 

během testu si vymění ruce, opírá si ruce nebo mu kolíček upadne na zem.  

 

MZ 2 – Manuální zručnost 2: Provlékání nitě 

Pomůcky: Žlutá destička s 8 otvory, červená tkanička s kovovou špičkou na jedné straně, 

protiskluzová modrá podložka, stopky. 

Příprava: Podložku rozložíme na stůl, destičku položíme na ni delší stranou k TO, asi 2,5 

cm od spodního okraje. Tkaničku volně necháme přibližně uprostřed podložky. Ruce jsou 

volně položené vedle podložky. 

Úloha: Na startovní signál se TO snaží provléci tkaničku co nejrychleji všemi otvory 

destičky, snaží se utahovat tkaničku ke každému otvoru. Preferovaná ruka zde nehraje 

roli, ale během provádění pokusu se ruce nesmí vyměnit – jedna provléká, druhá drží 

destičku. Čas se začíná měřit od zvednutí rukou z destičky a zastavuje se ve chvíli, kdy 

kovový hrot projde posledním otvorem destičky a tkanička byla ve všech otvorech 

přitažena až k destičce. Ruce se během úkolu mohou opírat o lavici.  

Ukázka: Nejdříve vysvětlíme a následně ukážeme správnou techniku provlékání. 

Zdůrazníme, správné provlékání otvorů, střídání směrů provlékání k sobě a od sebe. 

Během ukázky předvedeme, jak je potřeba mít provázek přitažený k destičce, aby byl 

zastaven čas. 
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Zkouška: Jeden pokus je zkouškový. TO provlékne maximálně čtyři otvory, přičemž 

dohlížíme na provedení a upozorňujeme na případné chyby, klademe důraz na správnou 

techniku. 

Test: Dva pokusy za sebou. Dítě neruší žádné vnější vlivy, ani dohlížející osoba. 

Záznam do archu: Zaznamenáme čas dvou pokusů v sekundách. V případě chyby 

(vynechání otvoru, změna rukou, provázek je provlečen přes hranu destičky) zapíšeme 

„CH“ – chybný pokus, „O“ – při odmítnutí pokusu. 

Chybný pokus: Tkanička není provlečena otvory za sebou, dítě vynechá otvor, provlečení 

přes hranu destičky, výměna rukou během jednoho pokusu.  

 

MZ 3 – Manuální zručnost 3: Malování stezky 

Pomůcky: Předtištěný list papíru se 3 vyznačenými trasami, fix s hrotem (do 0,3 mm), 

případně ne příliš měkká a kluzká podložka s jemným povrchem. 

Příprava: Testovaný zaujme pohodlnou polohu v lavici a nohy má volně na podlaze. 

Předtištěný papír leží na lavici, případně destičce a pero má připravené na straně 

preferované ruky. 

Úloha: Dítě má za úkol kreslit souvislou čáru od startu (jízdní kolo) až do konce 

předtištěné trati (brána), aniž by vybočilo z trati a došlo k přerušení kreslené čáry. Dítě 

může kreslení zastavit a odpočinout si, ale musí fix napojit přesně v místě, kde naposledy 

skončilo. V případě potřeby je povoleno natáčení archu maximálně do úhlu 45°. Testování 

se podrobuje pouze preferovaná ruka, není ovšem zakázáno ruce v průběhu vyměnit. TO 

není časově omezena. 

Ukázka: Nejprve vysvětlíme, poté zhruba do poloviny cesty předvedeme správnou 

techniku a zaměříme se také na chyby, které je možné v průběhu udělat. Zdůrazníme, že 

jde především o přesnost, ne o čas. Ukážeme úhel možného natočení listu 45°. 

Zkouška: Jeden cvičný pokus od místa ukončení ukázky až k bráně. Upozorníme na chyby 

a v případě nepochopení ukážeme znovu. 
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Test: Maximálně 2 pokusy (v případě, že dítě splní první pokus bez chyby, není třeba 

pokus opakovat). Dítě používá druhou dráhu. V případě neúspěšného prvního pokusu, 

využije třetí dráhu na listu. V samotném průběhu ho neruší žádné vnější vlivy, ani 

dohlížející osoba. 

Záznam do archu: Zaznamenáváme ruku, kterou testovaný použil pro držení fixu, tzn. 

preferovaná ruka TO. Zapíšeme počet chyb, které TO provedla (přetažení čáry přes okraj 

trasy; nepřesné napojení po zvednutí pera). „CH“ – chybný pokus označíme v případě 

natočení archu o více než 45° nebo změny směru kreslení. „O“ – při odmítnutí pokusu. 

Chybný pokus: Točení s archem o více než 45°, změna směru kreslení stezky 

 

2. KOMPONENTA HRUBÉ MOTORIKY 

Komponenta hrubé motoriky se skládá ze dvou testů, které dítě prověří v hrubé 

motorice - chytání míčku nebo házení sáčku na cíl. 

MCH 1 – Míření a chytání 1: Chytání oběma rukama 

Pomůcky: Tenisový míček, barevná lepicí páska. 

Příprava: Hladká, rovná zeď, volný prostor bez překážek. 2 m od zdi vyznačit barevnou 

páskou čáru. 

Úloha: Testovaný se libovolným odhozením míčku snaží zachytit odražený míč od zdi. 

Chytání je povoleno oběma rukama. Použití jiných částí těla při zachytávání míčku je 

zakázáno a pokus je brán jako chybný. Míček nesmí chytat ani pomocí těla, tzn. hrudi 

nebo břicha. Děti ve věku 7 – 8 let mají před chycením povolený jeden odraz míčku od 

země. 9 a 10 leté děti musí míček chytit přímo po odrazu od zdi. Před odhozením míčku 

stojí testovaný za vyznačenou čarou. Po odhození je možné míček chytit i před 

vyznačenou čarou. 

Ukázka: Nejprve vysvětlíme, následně provedeme ukázku s důrazem na provedení 

odhodu za čárou chycení míčku a s možným přešlapem zvýrazněné linie. Ukážeme dětem, 

jak správně provést pokus a jakým chybám by se měly vyvarovat.   
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Zkouška: 5 odhozů a chycení. Upozorňujeme na chyby, případně můžeme doporučit dítěti 

jiný styl odhozu.  

Test: 10 pokusů již bez dopomoci testujícího. V případě, že dítě udělá chybu, upozorníme 

ho na ni před dalším pokusem.  

Záznam do archu: Do předtištěných čtverečků v archu zaznamenáváme úspěšný pokus „1“ 

a neúspěšný pokus „0“. Při odmítnutí zapíšeme „O“. O neúspěšný pokus se jedná v 

následujících případech:  

• překročení pásky při odhazování;  

• chycení jinou částí těla, než rukou;  

• v případě 7 a 8 letých dojde k většímu množství odrazů, než je povoleno;  

• u 9 a 10 letých při odrazu míčku o zem. 

Chybný pokus: Přešlap pásky na zemi při odhodu, více odrazů míčku od země než je 

povoleno, chycení míčku pomocí těla. 

 

MCH 2 – Míření a chytání 2: Házení sáčku na cíl 

Pomůcky: Sáček plněný korálky, podložka s kruhovým terčem, podložka bez terče, lepicí 

páska. 

Příprava: Ve volném prostoru položíme podložku s terčem a bez terče kratšími stranami 

1,8 m od sebe. Je dobré obě položky přilepit lepicí páskou, aby se v průběhu testování 

neměnila jejich poloha. 

Úloha: TO stojí na destičce bez terče a snaží se libovolným odhozením sáčku trefit terč 

tak, aby jej zasáhl ihned po dopadu na zem. Pokus je úspěšný v případě, že sáček v terči 

zůstane, nebo se jej pouze dotkne a vyklouzne mimo něj. 

Ukázka: Nejprve vysvětlíme, ukážeme a zdůrazníme nutnost stání na podložce a trefování 

přímo do terče, bez předchozího sklouznutí sáčku. Můžeme doporučit odhození spodem, 

jednou rukou. 
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Zkouška: Na zkoušku má TO 5 odhozů. Během zkoušky upozorňujeme na chyby, dále 

můžeme dítěti doporučit, ať si vyzkouší jiný styl odhozu, výměnu ruky nebo hod 

spodem/vrchem.  

Test: 10 pokusů již bez dopomoci testujícího. V případě, že dítě udělá chybu, upozorníme 

ho na ni před dalším pokusem. 

Záznam do archu: Do předtištěných čtverečků v archu zaznamenáváme úspěšný pokus „1“ 

a neúspěšný pokus „0“. Při odmítnutí zapíšeme „O“. 

Chybný pokus: Pokus je chybný v případě, že sáček dopadne na zem a zůstane ležet mimo 

terč, dopadne mimo terč a následně sklouzne do terče. Za chybu lze považovat i 

vyšlápnutí z podložky, ze které TO odhazuje sáček. 

3. KOMPONENTA ROVNOVÁHY 

Dítě se testuje prostřednictvím třech rovnovážných cvičení, pomocí statické a 

dynamické rovnováhy. 

R1 Rovnováha 1: Stoj na jedné noze na kladince 

Pomůcky: Sportovní obuv, podložka, kladinka, stopky. 

Příprava: Ve volném prostoru umístíme podložku, na kterou dáme modrou kladinku, 

úzkou stranou dolů. 

Úloha: Testovaný se snaží v postoji na jedné noze co nejdéle balancovat (maximálně 30 

sec) na balanční kladince. Čas začínáme měřit v okamžiku, kdy je testovaný v rovnovážné 

poloze a sám dá znamení k nastartování měření. Čas stopujeme ve chvíli, kdy se objeví 

chyba (viz níže). Úlohu provádíme oběma nohama, dítě si samo vybere, kterou začne. 

Ukázka: Nejprve vysvětlíme, provedeme názornou ukázku. Dbáme na správné postavení 

nohy, podélně na kladince. Ukážeme, jakých chyb je možné se dopustit. 

Zkouška: 1 pokus, trvající nejdéle 15 sekund pro obě nohy. Dítěti můžeme nejprve 

dopomoci, přidržet ho, aby získalo rovnováhu na kladince. Upozorňujeme na nesprávné 

provedení. 
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Test: 2 pokusy na každé noze při maximální době 30 sekund. V případě úspěšného, 

půlminutového prvního pokusu, již není třeba provádět pokus druhý. Dítěti nepomáháme 

ani v začátcích, rovnováhu na kladince musí získat sám.  

Záznam do archu: Záznam provádíme zapsáním času výsledků levé a pravé nohy v 

sekundách. Pokud dojde k odmítnutí, zapíšeme „O“. Testovaná osoba nesmí být nikým a 

ničím rušena.  

Chybné provedení: Jakmile se kladinka nakloní na hranu, u dítěte dojde k dotyku země 

druhou nohou nebo se dotkne nohy, kterou stojí na kladince.  

 

R2 – Rovnováha 2: Tandemová chůze 

Pomůcky: Barevná lepicí páska, sportovní obuv. 

Příprava: Ve volném prostoru bez překážek s hladkou podlahou nalepíme 4,5 m dlouhou 

pásku. 

Úloha: Dítě má za úkol přejít rovnou čáru dotykem pata-špička od začátku až do konce. 

Ukázka: Nejprve vysvětlíme, provedeme názornou ukázku a zdůrazníme udržení chodidel 

na čáře, dotyk paty a špičky při každém kroku a nemožnost posouvání již položené nohy 

po pásce. 

Zkouška: 1 pokus o délce 5 kroků. Upozorňujeme na provedené chyby. 

Test: Dítě má 2 pokusy. Za úspěšný pokus se považuje 15 kroků, nebo přechod čáry od 

počátku až do jejího konce. V případě prvního úspěšného pokusu již druhý pokus 

neprovádíme. Dítě neovlivňují žádné vnější vlivy, ani dohlížející osoba. 

Záznam do archu: Do záznamového archu zapíšeme počet provedených kroků bez chyby. 

V případě, že dítě přešlo celou čáru, zakroužkujeme počet kroků. „O“ zaznamenáme v 

případě odmítnutí pokusu. 

Chybný pokus: K chybnému pokusu dochází, když se špička nedotkne paty, noha nešlápne 

na vyznačenou čáru, dotyk nohy s podlahou při přesunu mimo čáru pro udržení 

rovnováhy nebo posunutí nohy po čáře nebo mimo čáru.  
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R3 Rovnováha 3: Skákání na jedné noze 

Pomůcky: 6 barevných podložek, vhodná sportovní obuv, lepicí páska. 

Příprava: Do volného prostoru bez překážek umístíme za sebe 6 barevných podložek. 

Podložky leží v řadě za sebou, dotýkají se delší stranou a postupně se střídají barvy žlutá-

modrá-žlutá-modrá. Jako poslední je podložka s terčem. V případě kluzké podlahy je lepší 

podložky přilepit lepicí páskou. 

Úloha: TO se musí 5 plynulými skoky dostat z první žluté podložky až na poslední, šestou 

podložku s terčíkem. Na posledním terčíku je nutné zastavit a udržet rovnováhu. V 

případě, že dítě na podložce s terčem neudrží rovnováhu, poslední skok se nezapočítává 

jako úspěšný. 

Ukázka: Nejprve vysvětlíme, provedeme názornou ukázku a zdůrazníme zákaz 

přešlapování hranic podložek, pouze jeden poskok na každé podložce. Dítě je upozorněno 

na plynulost skákání, zastavení na poslední podložce a zákaz dotýkání volné nohy o 

podlahu. 

Zkouška: 1 cvičný pokus pro obě nohy, vždy před testovacími pokusy. Upozorňujeme na 

chyby a v případě nepochopení znovu předvedeme. 

Test: Dítě má 2 pokusy na preferovanou i nepreferovanou nohu. V případě prvního 

úspěšného pokusu jedné nohy již není potřeba vykonávat druhý pokus stejnou nohou. 

Během pokusu nesmí být TO rušena vnějšími vlivy a dohlížející osobou. Během 

jednotlivých pokusů, můžeme upozornit TO na chyby, kterých se dítě dopustilo.  

Záznam do archu: Zaznamenáváme počet úspěšných poskoků (maximum 5). Pokud dítě 

úkol odmítne vykonat, zapíšeme „O“. 

Chybný pokus: Za chybu se považuje přešlap okraje podložky, dotyk podlahy volné nohy 

nebo jiné části těla, zastavení při provedení, více poskoků na jedné noze nebo neudržení 

rovnováhy na poslední podložce s terčem.  (Henderson, Sugden, Barnett, 2007) 
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4.3 VSTUPNÍ HODNOCENÍ 

Vstupní testování probíhalo na konci října a začátkem listopadu přímo na 25. ZŠ 

vždy v odpoledních hodinách v čase od 13:45 do 15:15 v době vycházek školní družiny. 

Nejdříve jsme připravili všechny pomůcky (lavice, podložky, sáček s korálky, tenisák, lepicí 

páska, kladinka, stopky, záznamové archy, pero, kolíčky, krabičku, provázek na provlékání 

a destičku na provlékaní). Snažili jsme se rozmístit stanoviště tak, aby si navzájem 

nepřekážela a tak jsme využili celý prostor tělocvičny. Na jedno testovací odpoledne jsme 

si brali přibližně 12 dětí na dvě skupiny. Dětem jsem nejdříve vysvětlila, co budou dělat. 

Poté si měly možnost před testováním vyzkoušet stanoviště. Takovou možnost využila 

každé TO. Děti si ve většině případech navzájem fandily a podporovaly se. Mezi některými 

se objevila soutěživost v jednotlivých disciplínách. Některá stanoviště se jim natolik 

zalíbila, že je chtěly opakovat a postupně se v nich zlepšovat. 

4.4 POHYBOVÝ PROGRAM 

Pravidelné cvičení s dětmi probíhalo od listopadu roku 2017 do února 2018. 

Uskutečnilo se deset hodin. 60 minut bylo věnováno k rozvoji hrubé a jemné motoriky, 

rytmiky, rovnováhy koordinaci. Cvičili jsme s 10 dětmi, které se umístili v červené zóně a v 

rámci lepší organizace jsme zvolili takové děti, které navštěvují školní družinu a chodí na 

odpolední vycházky. V hodinách jsem k sobě měla vždy jednoho asistenta, který mi 

pomohl k hladkému průběhu a s organizací žáků.  Pohybový program probíhal opět v čase 

vycházky školní družiny 14:00 – 15:00, nemuselo tedy docházet k uvolnění dítěte z 

vyučování. K dispozici byla malá tělocvična na 25. ZŠ. Po domluvě s vychovatelkami ŠD a 

dětmi, jsme zvolili úterý, jako den, kdy pravidelně žáci docházeli do tělocvičny.  Žáci v 

tomto čase neměli žádný jiný kroužek a malá tělocvična byla k dispozici. V případě, že 

chybělo více dětí, přesunuli jsme program na čtvrtek.  

Hodina začínala vždy tak, jak jsou žáci zvyklí z tělesné výchovy. Nepodceňovali jsme 

jak důkladné zahřátí organismu, tak následné protažení. Vzhledem k tomu, že skupina se 

skládala z deseti žáků, nedocházelo k nekázni. Žáci se vždy těšili na hodinu a poctivě plnili 

všechny úkoly. 
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4.4.1 UKÁZKA CVIČENÍ 

Celkově proběhlo deset pohybových programů. Děti si vyzkoušely různé hry nebo cvičení. 

Cvičení bylo zaměřeno na rozvoj jemné motoriky, hrubou motoriku a rovnovážná cvičení. 

ÚVODNÍ ČÁST 

V úvodní části jsme se žáky snažili namotivovat a připravit do hodiny jak po stránce 

psychické, tak tělesné.  

Část organizační 

Část organizační probíhala pokaždé na podobném principu. Žáci byli seznámeni s náplní 

hodiny a motivováni k výkonu.  

Rušná část 

Zahřátí organismu jsem zařazovala mezi nejdůležitější části hodiny, žáci dosahují zvýšené 

tepové i dechové frekvence. Snažila jsem se, aby zapojili všechny svalové skupiny. Ve 

většině případech jsem k rušné části využila vybavení ZŠ, švihadla, míčky, obruče, ringo 

kroužky a jiné pomůcky.  

Švihadla 

Děti rozmístily švihadla po tělocvičně, udělaly z nich „domečky“ (švihadlo do kruhu). 

Volně se pohybovaly po tělocvičně, na jedno písknutí doběhly do svého domečku. 

Postupně docházelo k obměně pohybu po tělocvičně: 

• skákání po pravé/levé noze,  

• běh pozpátku, 

• lezení po čtyřech, 

• lezení jako rak.  

Na písknutí se muselo dítě vždy dostat do svého „domečku“. 

Po zahřátí velkých svalových skupin si každé dítě vzalo švihadlo a rozestoupilo se po 

tělocvičně. Děti skákaly podle instrukcí a podle mého provedení. Průběžně jsem je 

upozorňovala na chyby a na správné provedení. 

• Přeskok střídavě P/L nohou 
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• 10 krát snožmo s meziskokem 

• 10 krát bez meziskoku 

• 5 krát po P/L noze 

• 5 krát nízký přeskok snožmo 1 krát vysoký výskok 

• Zkouška dvojšvihu 

• Skákání snožmo s točením švihadlem vzad 

 

Když si děti vyzkoušely všechny varianty přeskoku, položily všechna švihadla za sebou 

přibližně 30 cm od sebe a utvořila z nich žebřík. Žáci vytvořili dva zástupy čelem ke 

švihadlům a přeskakovali švihadla na povely:  

• snožmo, 

• snožmo s chycením a odhozem tenisového míčku u pátého švihadla, 

• skákání po P/L noze, 

• skákání P/L bokem + tlesknutí s kamarádem u pátého švihadla, 

• skákání P/L bokem od sebe k sobě, 

• snožmo dva dopředu jeden dozadu. 

Tenisový míček 

 Každé dítě dostane jeden tenisový míček. Žáci se volně pohybují po tělocvičně a 

plní pokyny: 

• vyhazování míčku nad sebe, 

• výměna hodem míčku s kamarádem, 

• předávání míčku kolem pasu, 

• předávání míčku do osmičky mezi nohama, 

• kutálení míčku před sebou lezení po čtyřech, 

• chůze na raka – udržení míčku na břiše, 
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• kutálení + výměna míčku s kamarádem,  

• hod míčkem o zem a následné chycení. 

 

Potom, co si žáci osahali tenisový míček a zvykli si na velikost a pravidelné odrazy, 

postavili se naproti zdi a odráželi míček podle pokynů, vzdálenost od zdi nebyla omezena 

žáci, si ji volili podle jejich výkonnosti.  

• odhoz míčku s chycením dvěma dopady, 

• odhoz míčku s chycením jedním dopadem, 

• odhoz míčku s chycením bez dopadu, 

• odhoz míčku   jedno tlesknutí    možný dopad při chytání 

• odhoz míčku   otočení o 360°   možný dopad při chytání. 

Dítě si samo reguluje úroveň, zda cvičení provádí s dopadem nebo bez dopadu. Pokud 

zvládá požadovanou úroveň, zvolí si samo i vzdálenost od zdi.  

 

Obruče 

10 obručí položíme za sebe s malou mezerou. Žáci udělají hada a běží za sebou a střídají 

oběh mezi obručemi zprava a zleva. Dochází k obměnám: 

• poskoky P/L bokem, 

• skákání žabáků (skoky ze dřepu snožmo vpřed), do každé obruče  

• střídání ve dvojicích dělání trakaře (jeden udělá vzpor, druhý ho chytne za nohy), 

• kačenky (ve stálém dřepu spojném se snaží chodit) v hadovi. 

Po zahřátí se žáci postaví naproti sobě s obručí a zkouší si ji posílat. Nejdříve jednu, 

po zvládnutí si zkouší žáci vyměnit navzájem obruče.   

• Žáci se postaví na čáru a pokouší se přeskakovat obruč, která je před nimi, jako 

švihadlo až na druhý konec tělocvičny a zpět. 
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• Žáci se postaví na čáru na delší straně tělocvičny, hodí obruč přibližně 1 metr před 

sebe, skočí do ní, převléknou ji přes hlavu a cvičení opakují až na druhou stranu 

tělocvičny.  

 

Nakonec si žáci vyzkoušeli kroužení obručí kolem pasu, kolem P/L ruky. Uskutečnila se i 

malá soutěž, která děti bavila 

Tyto variace jsem využívala k zahřátí, snažila jsem se, aby žáky bavila a zároveň splnila 

náplň hodiny. Ve většině případů jsem obměňovala cvičení, aby se jednotlivé úlohy 

neopakovaly a žáci si vyzkoušeli úvodní část s jinou pomůckou. Výjimečně jsme prováděli 

rušnou část bez pomůcek.  

Po rušné části následovala příprava organismu na hlavní část hodiny.  

 

PRŮPRAVNÁ ČÁST 

V průpravné části probíhala všestranná příprava pohybového aparátu, protažení hlavních 

tonických svalů a aktivizace svalů fázických. Protažení bylo provedeno od nízkých poloh k 

vysokým. Během průpravné části jsem dbala na správné provedení a pravidelné dýchání u 

jednotlivých cviků.  

 

HLAVNÍ ČÁST 

V hlavní části byla vždy nějaká hra, soutěž nebo dráha. Dílčí úkoly byly zaměřené pro 

zdokonalení jednotlivých komponent MABC – 2 testu.  

 

Štafetové závody 

Žáci byli rozděleni po pěti do družstva a soutěžili proti sobě.  

• Skákání snožmo v pytli – doskákat ke kuželi a zpět, následuje další ze štafety.  

• Skákání po L/P noze  doběhnout na určité místo, kde jsou barevné korálky, vzít 

jeden korálek  doběhnout zpět do zástupu a navléknout korálek na šňůrku. (úkol byl 
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ztížen podmínkou, jak musí jít barvy korálků za sebou). Vítězem se stal ten tým, který 

dokázal správně seřadit za sebou korálky a nejrychleji je přemístil ze země na provázek. 

• Děti dojdou k vyznačenému místu jako raci, tam mohou vzít do ruky jednu kostičku 

a postupně skládat vysokou věž, zpět běží a tlesknutím předávají štafetu. Vítězem se stává 

tým, který dokáže postavit nejvyšší věž v určitém limitu.  

• Děti běží zády k místu, kde je na zemi papír s tužkou, úkolem je, co nejrychleji 

projet dráhu na papíře  běžet zpět a tlesknutím předat štafetu. Vítězem se stává ten 

tým, který byl rychlejší (všichni v týmu stojí ukázněně v zástupu) o druhý bod se rozhodlo 

sečtením chyb v dráze, tým který měl méně chyb, získal další bod.  

• Děti běží k místu, kde jsou na hromadě šrouby a matice různé velikosti, úkolem 

bylo vzít šroub a matici a smontovat je dohromady. Když se to žákovi povedlo, běžel zpět 

a předal tlesknutím štafety. Vítězem se stal ten tým, který po zaznění píšťalky měl více 

spárovaných šroubů a matic.  

Koordinační dráha 

Během dráhy měly děti několik stanovišť, které měly za úkol splnit, nebyly však 

časově omezeny. Na startu měli žáci za úkol trefit třikrát za sebou tenisový míček do 

menší obruče. Jakmile se třikrát zasáhli cíl, doběhli pro tenisové míčky a pokračovali na 

další stanoviště.  

 Další stanoviště bylo zaměřené na rovnováhu, pokud chtělo dítě dopomoc, 

pomohli jsme mu přidržením za ruku, ve většině případů to žáci zvládali sami. Úkolem 

bylo přejít dvě otočené lavičky za sebou, poté následoval přechod po kladině.  

 K dalšímu stanovišti jsem využila neposedné míčky, žáci si procvičili reakci na 

nepředvídatelný odraz. Míček jsme hodila o zem a žáci ho měli za úkol chytit, aniž by stihl 

dopadnout na zem.  

 Basketbalové koše jsem využila k hodu na cíl. Žáci si vzali tenisový míček a z 

určitého místa se museli trefit do basketbalového koše. Po zdolání jedné vzdálenosti žáci 

postoupili na vzdálenější čáru. Když provedli úspěšný pokus i ze vzdálenější čáry, opakoval 

dva hody s volejbalovým míčem.  
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 Na posledním a zároveň podle ohlasů nejzábavnějším stanovišti dostali 5 různě 

velikých a různě těžkých míčků (neposedný míček, volejbalový míč, tenisový míček, 

pingpongový míček a florbalový míček) a s každým měli třikrát hodin na cíl (do obruče). 

Žáci museli reagovat na tíhu a velikost předmětu. Děti si fandily a sčítaly si celkový počet 

hodů s úspěšným cílem.   

 

Hry 

SBĚR PŘIHRÁVEK 

 Žáci se rozdělí do dvou týmů, jedno družstvo má rozlišovací dresy. Úkolem týmu 

je, přihrát si co nejvíckrát se svým týmem. Protihráči se snaží zamezit přihrávkám 

obsazováním hráčů. Když dojde k deseti přihrávkám, získá tým bod a odevzdá míč soupeři. 

Hra se hraje na 3 vítězné body.  

 

ČLOVĚČE NEZLOB SE  

Hru jsme hráli, když bylo dětí devět. Využila jsem tedy počet k rozdělení do týmu po 3. 

Použila jsem upravený plán hry, Člověče nezlob se. Každý tým měl 3 figurky. Cílem stejně 

jako každé podobné hry je, dostat se do domečku. Během cesty do cíle byly na hracím poli 

jednotlivé úkoly, které museli plnit všichni členové týmu. Jak se hra vyvíjela, plnili 6 úkolů: 

kotoul vpřed a vzad, driblinkem projít slalom, přeskákat lavičku, shodit šesti hody 3 

kužele, 10 lehů sedů, vylézt a slézt na čtyři žebřiny vedle sebe. Některé úkoly plnili víckrát, 

některé ani jednou. Záleželo, na jaké pole se s figurkou dostali. Hráči týmu se střídali po 

každém hodu, trestné úkoly však plnili všichni. V případě, že někdo někomu vyhodil 

figurku, celý tým udělal 5 dřepů s výskokem. Hra skončila, jakmile měl tým všechny figurky 

v domečku.  

 

TREF KUŽEL 

 Postavila jsem dvě lavičky vedle sebe, tak aby udělaly linii mezi dvěma týmy. Na 

lavičky jsem vyskládala kužele. Každému týmu jsem dala 5 tenisáků, oba týmy měly 
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vyznačené místo, odkud mohli hráči trefovat kužele. V našem případě jsem hru opakovala 

a vzdálenost od laviček jsem měnila. Konec hry byl v okamžiku, kdy na lavičce nebyl žádný 

kužel. Vítěz byl ten tým, na jehož straně bylo méně spadlých kuželů.  

 

ZÁVĚREČNÁ ČÁST  

 Závěrem hodiny jsme se všichni posadili do kroužku a diskutovali o tom, jak se 

žákům hodina líbila. Jaká část je zaujala nejvíce a naopak, jaká část hodiny je bavila méně. 

Většinu nejvíce bavili hry, které jsme hráli téměř každou hodinu. 

 

4.5 VÝSTUPNÍ HODNOCENÍ 

Výstupní hodnocení probíhalo v únoru. Vzhledem k tomu, že žáci věděli, jak bude 

testování probíhat, zajistila jsem si 2 pomocníky, kteří mi pomohli s přípravou testů a se 

samotným průběhem. Výstupní hodnocení probíhalo třikrát opět v čase vycházky. Během 

testování jsme žáky jen upozorňovali na správné provedení a na možné chyby. Průběh již 

znali a tak nebyl nutný výklad před každým testem. Testovala jsem nejdříve skupinu, která 

prošla pohybovým programem a poté skupinu bez intervence. Jelikož se nezúčastnilo vždy 

všech deset žáků, byl zvolen poslední speciální termín, který sloužil ke konečnému získání 

výsledků.  

V porovnání obou skupin bylo znát, že žáci, kteří prošli pohybovým programem, byli 

soustředěnější a záleželo jim na výsledku celé skupiny. Během pravidelného cvičení se žáci 

lépe poznali a skamarádili. Členové této skupiny se podporovali a chtěli společně 

dosáhnout lepšího výsledku. Jelikož byl veliký zájem o výsledky v dílčích testech, 

zhodnotila jsem jednotlivá stanoviště a oznámila jsem žákům jejich zlepšení nebo 

zhoršení. Na závěr dostali všichni odměnu jak za účast v pohybovém programu, tak za 

zvládnutí obou testů. 
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5 VÝSLEDKY A DISKUSE 

V této kapitole se budu věnovat rekapitulaci dat a porovnání dvou skupin. Jedna skupina 

je skupina, která prošla intervenčním programem a na závěr byla opět otestována druhá 

skupina, která byla testována pro porovnání výsledků cvičící a necvičící skupiny.  

5.1 POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ V JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTÁCH 

 

 

Graf 1 - MZ - celkem nerozvíjená skupina 

 Manuální zručnost byla testována třemi dílčími testy. U nerozvíjené skupiny došlo u pěti 

žáků k mírnému zhoršení a pět žáků se zlepšilo.  
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Graf 2 - MZ - jednotlivé testy, nerozvíjená skupina 

 U testu manuální zručnost – 1 (kolíčky) došlo ke zlepšení celé skupiny, pouze tři žáci si 

výkon pohoršili od vstupního hodnocení. Průměrný výkon skupiny se zlepšil o 0,6 bodu 

standardního skóre. Žáci již znali průběh a nedopouštěli se neplatných pokusů, nejčastější 

chybou byl pád kolíčku na zem. Znamenalo to tedy, že žákům se počítal pouze jeden 

zdařilý pokus. Při závěrečném testování byli žáci opatrnější a ani u jedné testované osoby 

nedošlo k neplatnému pokusu.  

 

K mírnému poklesu celkového výsledku došlo pouze u manuální zručnosti 2 (provlékání 

nitě) a to pouze o 0,3 bodu standardního skóre. Žáci v tomto testu na úkor rychlosti 

špatně provlékali niť, jelikož dostatečně neutahovali provázek. Poté musela přijít 

závěrečná korekce, žáci museli dotáhnout provázek u jednotlivých otvorů, což vedlo k 

delšímu časovému výsledku. 

 

K největšímu rozdílu došlo u manuální zručnosti – 3 (malování stezky), kdy se žáci z 

hrubého skóre 9 dostali na 10. Příčinou byl vysoký rozdíl mezi žádnou a jednou chybou, 

při výstupním hodnocením pouze dva žáci nedosáhli nejlepšího možného výsledku. Mezi 

bezchybným výsledkem a jednou chybou bylo 5 bodů ve standardním skóre. Na tento 
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úkol měli žáci dva pokusy v případě, že v prvním pokusu udělali chybu. Téměř většina 

testovaných, která musela využit druhý pokus, udělala chybu i v opravném pokusu. Test 

byl charakteristický tím, že nebyl časově omezen, oproti dvěma předchozím testům, v 

úvodním testování se žáci snažili plnit test co nejrychleji, nebo docházelo k otočení papíru 

o více než 45°. Ve výstupním hodnocení se žáci více soustředili, jelikož chtěli napravit 

chyby z úvodního testování.  

 

Graf 3 - MZ - jednotlivé testy, rozvíjená skupina 

 

 Skupina, která prošla pohybovým programem, se výrazně zlepšila ve všech dílčích 

testech. K největšímu rozdílu stejně jako u nerozvíjené skupiny došlo ve třetím testu 

manuální zručnosti. Žáci v tomto testu neudělali ve výstupním hodnocení žádnou chybu a 

tak získali plný počet bodů. Naopak v testu manuální zručnosti 2 bylo zlepšení pouze 

minimální. V testu manuální zručnosti 3 se žáci zlepšili, zdokonalili techniku a nedocházelo 

k neplatným pokusům.  
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Graf 4 - MZ - celkem, rozvíjená skupina 

 

 Největší rozdíl můžeme vidět u žáka B.L. který se zlepšil především ve třetím testu, 

kdy udělal dvě chyby v úvodním testování a by tedy ohodnocen čtyřmi body standardního 

skóre, naproti tomu ve výstupním hodnocení neudělal chybu žádnou a tak se vyrovnal 

celé skupině. K výraznému zlepšení došlo i při testu číslo dvě. TO napravila chybu v 

podobě výměny rukou během provedení. Byl mu započten pouze jeden pokus, se kterým 

dotyčný nebyl spokojený. Jeho zlepšení v komponentě manuální zručnosti bylo o 7 bodů 

standardního skóre.  

 

Graf 5 - MZ - porovnání rozvíjené a nerozvíjené skupiny 
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V grafu číslo 5 můžeme vidět rozdíl u obou skupin mezi jednotlivým testováním. Rozvíjená 

skupina se celkově zlepšila o 5 bodů standardního skóre a dosáhla 63 percentilu. 

Nerozvíjená skupina se také zlepšila, ale pouze o 2 body standardního skóre a v 

závěrečném hodnocení dosáhla 29 bodů, které znamenají 37 percentil. Průměr všech 

testovaných osob úvodního testování v komponentě jemné motoriky byl 63 percentilů.  

 

Graf 6 -  MCH - celkem nerozvíjená skupina 

 

Další část testu byla zaměřena na míření a chytání, skládala se pouze ze dvou dílčích testů. 

V grafu můžeme pozorovat, že u nerozvíjené skupiny došlo u čtyřech žáků ke stejnému 

hodnocení při obou testování. Pouze čtyři testované osoby dosáhli lepšího výsledku a dva 

žáci se zhoršili.  
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Graf 7 - MCH jednotlivé testy, nerozvíjena skupina 

 

V prvním testu, který byl zaměřen na chytání, došlo u nerozvíjené skupiny k mírnému 

zhoršení, nejčastější chybou bylo chycení míčku pomocí těla. Pro žáky bylo nejtěžší, 

uvědomit si, že linie, která jim určovala místo odhozu, neznamenala, že při chycení ji 

nemohou přešlápnout. V úvodním testování spousta testovaných osob zůstávala za čárou 

a míček tak těžce chytala, nebo si ho nechávala spadnout. V závěrečném testování již žáci 

tak často takovou chybu nedělali, nýbrž míček chytali s dopadem na hruď. Během 

provedení žáci měnili varianty odhodu, buď míček házeli spodem, nebo vrchem. Méně 

šťastná varianta byla odhozu míčku spodem, kdy nedali do hodu takovou sílu, aby se jim 

míček od zdi pořádně odrazil. V tomto případě žáci dělali chybu právě v tom, že při 

chytání nepřekračovali linii.  

Druhý dílčí test v této komponentě byl zaměřen na chytání. Tento test nebyl omezen 

časem, ale většina testovaných osob chtěla mít test brzy za sebou a tak ukvapeně 

odhazovala jeden sáček za druhým. V konečném součtu se však nerozvíjená skupina 

zlepšila o 0,3 body standardního skóre. Opět u žáků docházelo během testu ke změně 

hodu. Úspěšnější byli ti, kteří pokus prováděli hodem spodem.  
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Graf 8 - MCH - jednotlivé testy, rozvíjená skupina 

 V testu na míření a chytání udělala rozvíjející skupina největší pokrok. V úvodním 

testování jsem byla překvapena, jak dětem dělají právě tyto činnosti problém. V 

pohybovém programu jsme se věnovali právě chytání a házení různě velikých míčů a v 

různých kombinacích. Žáky tyto aktivity bavili nejvíce a byly u nich znát pokroky. Někteří 

odbourávali strach z míče, jiní se zdokonalovali v hodu na cíl. Rozdíl v chytání tenisového 

míčku s hodem o zeď mezi úvodním a konečným testováním byl 1,8 bodu standardního 

skóre, ve druhém testu, kdy žáci házeli na cíl je zlepšení přesně o dva body.  

 

Graf 9 - MCH celkem, rozvíjená skupina 
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 Na rozdíl od nerozvíjené skupiny se osm žáku zlepšilo, někteří výrazně. TO Š.Z. se zlepšila 

o celých 15 bodů. Zlepšení o 10 bodů měla při chytání tenisového míčku. Dva chycené 

tenisové míčky z deseti ji nevynesly v úvodním tetování žádné body. Naopak ve výstupním 

hodnocení se podařilo chytit míček šestkrát z deseti pokusů. Tento výkon je ohodnocen 

deseti body standardního skóre.  

Dvě testované osoby se v rozvíjené skupině mírně zhoršili a to od dva body standardního 

skóre. V obou případech se jednalo o zhoršení v testu míření, kdy ukvapeně chtěli plnit 

úkol, co nejrychleji.  

 

Graf 10 - MCH porovnání nerozvíjené a rozvíjené skupiny 

  

U nerozvíjené skupiny nedošlo téměř k žádnému rozdílu mezi vstupním a výstupním 

hodnocením. Naopak můžeme vidět vysoký rozdíl u rozvíjené skupiny, která se zlepšila o 

3,8 bodu standardního skóre. Nejvyšší podíl na zlepšení má již zmiňovaná TO Š.Z., u 

tohoto žáka byly viditelné pokroky již v hodinách pohybového programu.  

Poslední dílčí testy byly zaměřeny na rovnováhu, skládali se ze tří testů.  
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Graf 11 - RO celkem, nerozvíjená skupina 

 Testy na rovnováhu přišly žákům nejlehčí, rozdílné výkony se dostavili nejvíce v testu RO-

1 (balancování na kladince). Při pohledu na graf, můžeme vidět, že pouze dva žáci se 

zhoršili v závěrečném testování oprati úvodnímu, zbylí testovaní se v těchto testech 

zlepšili.  

 

Graf 12 - RO jednotlivé testy, nerozvíjená skupina 

Při balancování na kladince (RO-1) došlo k největším rozdílům. Nejčastější chybou bylo, že 

testované osoby požádali o  měření času v okamžiku, kdy testovaný zvedne nohu. Lepší 

výsledy měli ti žáci, kteří se nejdříve na kladince srovnali a až poté zažádali o měření. 
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Velký rozdíl u dětí hrála lateralita, kdy lepších výsledků dosahovali při stoji na preferované 

noze. U nepreferované skupiny došlo v balancování k mírnému zhoršení a to o 0,5 bodu.  

V posledních dvou testech přišlo zlepšení, žáci dokonce získávali plný počet bodů. Test 

RO-2, kdy úkolem bylo dojít na konec čáry nebo udělat 15 kroků s dotykem nohou pata 

špička, nebyl pro žáky příliš těžký, chyby plynuli z nepozornosti nebo z rychlého 

provedení. Při druhém pokusu ve výstupním hodnocení již byli žáci opatrnější a více se 

soustředili.   

Třetí poslední test rovnováhy (RO-3) měli žáci za úkol přeskákat po destičkách po levé i 

pravé noze a na poslední destičce se zastavit. Právě při zastavení na konci doházelo k 

nejčastějším chybám, při druhém pokusu se však většina testovaných opravila a test měla 

bez chyby.  

 

 

Graf 13 - RO celkem, rozvíjená skupina 

U Rozvíjené skupiny došlo k mírnému zhoršení pouze u dvou testovaných osob, ostatní se 

zlepšili nebo měli stejný výsledek. Největší rozdíl můžeme vidět u žáka L.J. který se zlepšil 

o 14 bodů standardního skóre. Nejvyšší vzestup byl zaznamenán v testu RO-2 a RO-3. TO v 

posledním testu v úvodním testování ztratil vysoký počet bodů zbytečným přešlapováním 

destiček, Svou chybu napravil ve výstupním testování, což se projevilo i v celkovém skóre 

za komponentu rovnováhy.   
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Graf 14 - RO - jednotlivé testy, rozvíjená skupina 

  

V testu RO – 1 u rozvíjené skupiny došlo při závěrečném hodnocení ke stejnému výsledku 

jako při vstupním, určitý progres v tomto odvětví skupina nezaznamenala. Naopak v další 

dvou testech se skupina zlepšila stejně jako nerozvíjená, kdy všichni zúčastnění dosáhli 

nevyššího možného výsledku ve výstupním hodnocení. K největšímu rozdílu došlo v testu 

RO – 3, největší zastoupení na této změně má testovaná osoba L.J. a B.M. Testovaná 

osoba B.M. se ve třetím testu zlepšila z 1 bodu na 11. Příčinou bylo plné soustředění a 

nulové rozptýlení od ostatních testovaných.  
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Graf 15 - RO porovnání nerozvíjené a rozvíjené skupiny 

Zlepšení testovaných osob došlo u obou skupin. Skupiny dosáhly vy výstupním hodnocení 

stejného výsledku, nerozvíjená skupina se zlepšila o 1,6 bodu a rozvíjená 3,2 body 

standardního skóre. 

5.2 CELKOVÉ POROVNÁNÍ NEROZVÍJENÉ A ROZVÍJENÉ SKUPINY 

Tabulka 3 - Nerozvíjená skupina, vstupní hodnocení (vlastní zpracování) 

  

Vstupní hodnocení 

 
  MZ1 MZ-2 MZ-3 MZ MCH-1 MCH-2 MCH RO-1 RO-2 RO-3 RO Celkem 

 
TO SS SS SS SS Per SS SS SS Per SS SS SS SS Per SS Per 

N
e

ro
zv

íj
en

á 
sk

u
p

in
a

 

M.Z 14 13 6 33 75 5 5 10 2 13 11 11 35 75 78 50 

J.V. 9 9 6 24 25 12 6 18 37 13 11 11 35 75 77 37 

A.J. 9 8 6 23 16 9 11 20 50 12 11 11 34 63 77 37 

L.J 6 6 11 23 16 14 8 22 75 13 11 8 32 50 77 37 

J.D. 8 8 11 27 37 10 6 16 25 11 11 11 33 63 76 37 

H.P. 8 5 11 24 25 10 11 21 50 9 11 11 31 50 76 37 

W.M. 10 8 11 29 50 8 8 16 25 9 11 11 31 50 76 37 

Š.H. 9 13 11 33 75 9 8 17 37 11 4 11 26 25 76 37 

H.S 12 6 6 24 25 8 8 16 14 13 11 11 35 75 75 37 

K.V. 15 7 11 33 75 12 8 20 50 10 3 8 21 9 74 37 
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Tabulka 4 - nerozvíjená skupina, výstupní hodnocení (vlastní zpracování) 

 

Tabulka 5 - Rozvíjená skupina, vstupní hodnocení (vlastní zpracování) 

 

  

Vstupní hodnocení 

 
  MZ1 MZ-2 MZ-3 MZ MCH-1 MCH-2 MCH RO-1 RO-2 RO-3 RO Celkem 

 
TO SS SS SS SS Per SS SS SS Per SS SS SS SS Per SS Per 

R
o

zv
íj

en
á 

sk
u

p
in

a 

B.A. 15 11 6 32 75 7 7 14 16 9 11 8 28 37 74 37 

B.M. 14 12 11 37 91 8 5 13 9 11 11 1 23 16 73 37 

Š.Z. 12 8 11 31 63 0 6 6 0,1 12 11 11 34 63 71 25 

P.A 8 7 11 26 37 8 5 13 9 10 11 11 32 50 71 25 

S.K. 8 7 11 26 37 7 5 12 5 11 11 11 33 63 71 25 

B.S. 4 6 6 16 5 8 12 20 50 13 11 11 35 75 71 25 

B.L. 6 3 4 13 2 10 12 22 75 13 11 11 35 75 70 25 

N.T. 9 10 6 25 25 9 3 12 5 13 11 8 32 50 69 25 

J.M. 6 7 6 19 9 12 8 20 50 7 11 8 26 25 65 16 

L.J. 13 13 4 30 50 6 7 13 9 10 3 6 19 9 62 9 

 

  

  

Výstupní hodnocení 

 
  MZ1 MZ-2 MZ-3 MZ MCH-1 MCH-2 MCH RO-1 RO-2 RO-3 RO Celkem 

 
TO SS SS SS SS Per SS SS SS Per SS SS SS SS Per SS Per 

N
e

ro
zv

íj
en

á 
sk

u
p

in
a

 

M.Z 14 11 6 31 63 5 5 10 2 11 11 11 33 63 74 37 

J.V. 10 10 11 31 37 10 8 18 37 13 11 11 35 75 84 50 

A.J. 12 9 6 27 37 9 11 20 50 11 11 11 33 63 80 50 

L.J 7 6 11 24 25 12 7 19 50 11 11 11 33 63 76 37 

J.D. 9 6 11 26 37 10 8 18 37 13 11 11 35 75 79 50 

H.P. 9 7 11 27 37 10 11 21 63 9 11 11 31 50 79 50 

W.M. 9 7 11 27 37 9 11 20 50 10 11 11 32 50 79 50 

Š.H. 11 12 11 34 75 14 5 19 50 10 11 11 32 50 85 63 

H.S 11 6 11 28 16 6 5 11 5 11 11 11 33 63 72 16 

K.V. 14 6 11 31 63 10 11 21 63 10 11 11 32 50 84 63 
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Tabulka 6 - Rozvíjená skupina, výstupní hodnocení (vlastní zpracování) 

  

Výstupní hodnocení 

 
  MZ1 MZ-2 MZ-3 MZ MCH-1 MCH-2 MCH RO-1 RO-2 RO-3 RO Celkem 

 
TO SS SS SS SS Per SS SS SS Per SS SS SS SS Per SS Per 

R
o

zv
íj

en
á 

sk
u

p
in

a 

B.A. 14 11 11 36 84 9 6 15 25 10 11 11 32 50 83 63 

B.M. 13 11 11 35 84 12 7 19 50 11 11 11 33 63 87 75 

Š.Z. 13 9 11 33 75 10 11 21 63 11 11 11 33 63 87 75 

P.A 9 8 11 28 37 9 7 16 25 10 11 11 32 50 76 37 

S.K. 11 6 11 28 37 9 11 20 50 11 11 11 33 63 81 50 

B.S. 7 9 11 27 37 8 14 22 75 9 11 11 31 50 80 50 

B.L. 10 9 11 30 50 10 10 20 50 13 11 11 35 75 85 63 

N.T. 9 8 11 28 37 9 7 16 25 13 11 11 35 75 79 50 

J.M. 10 7 11 28 37 9 9 18 37 10 11 11 32 50 78 50 

L.J. 14 12 11 37 91 8 8 16 25 11 11 11 33 63 86 75 

 

 

5.3 STATISTICKÁ ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ 

V této kapitole provedeme statistickou analýzu výsledků testování. Na základě 

analýzy dat v experimentu budeme schopni rozhodnout o obecné platnosti hypotézy 

(Bedáňová, 2017).  Pomocí statistických metod chceme ověřit platnost hypotézy H1 

(kapitola Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) a naopak vyvrátit hypotézu H0. Nebo-li 

potřebujeme dokázat, že pohybová intervence měla pozitivní vliv na koordinační 

schopnosti testovaných žáků. 

5.3.1 VÝBĚR STATISTICKÉ METODY 

Ještě před samotným testováním je v první řadě nutné vybrat na základě vstupních dat 

vhodné statistické metody. Abychom použili pro analýzu vhodných metod, je důležité v 

prvním kroku získat představu o rozložení četností hodnot vstupního souboru dat. 

Nejčastěji se v praxi vyskytuje tzv. normální rozložení četností (Bursová, Čepička, 1998) 

Rozložení četností standardního skóre, jehož statistiku budeme analyzovat, rovněž 

vykazuje znaky normálního rozdělení (Boyle, 2016; Henderson, Sugden, Barnett, 2007). 
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Nic nám tedy nebrání použít pro analýzu rozdílů standardního skóre u našeho experimentu 

některý z parametrických testů pro soubory dat s tímto rozdělením. 

Byla formulována statistická hypotéza: 

H0 = Ne, mezi testovanými skupinami nebude výrazný rozdíl. 

H1 = Ano, rozvíjená skupina dosáhne výraznějšího progresu než skupina druhá, se kterou 

nebylo cvičeno. 

Nejčastěji používaným testem pro testování rozdílu dvou středních hodnot z dat, 

která vykazují normální rozdělení četností, je Studentův t-test pro párové hodnoty 

(Bedáňová, 2017). Na základě statistické významnosti rozdílů těchto středních hodnot 

usuzujeme účinnost zásahu ve sledovaném experimentu. To je v našem případě pohybová 

intervence mezi oběma testováními koordinačních schopností žáků. 

Pro analýzu souboru výběrových dat (skupina 10 žáků), který byl podroben dvěma 

měřením, a to jedním před a druhým po aplikaci pokusu (pohybové intervence), 

použijeme speciální případ Studentova testu, tzv. dvojvýběrový párový t-test (Bedáňová, 

2017). V našem testu tedy vycházíme z rozdílů hodnot standardního skóre vstupního a 

výstupního testování. Testujeme hypotézy, že průměrná hodnota skóre vstupního a 

průměrná hodnota skóre výstupního se u nerozvíjené i rozvíjené skupiny statisticky 

významně neliš) Nejvíce nás zajímá výsledek testu pro rozvíjenou skupinu. Pokud by totiž 

výsledek testu potvrdil nulovou hypotézu (výsledek testu by ukazoval na statisticky 

nevýznamnou změnu hodnoty standardního skóre před a po intervenci), znamenalo by to, 

že intervence byla pravděpodobně neúčinná. 

5.3.2 STUDENTŮV T-TEST STATISTICKÉ VÝZNAMNOSTI 

Jak jsme popsali výše, pro testování statistické významnosti použijeme Studentův 

dvojvýběrový párový t-test. Pro testování obou hypotéz je postup totožný. Nejprve 

vypočteme rozdíly hodnot vstupního a výstupního testování (Tabulka č. 7,8), ze zjištěných 

rozdílů spočítáme jejich aritmetický průměr a rozptyl. Na základě těchto parametrů 

určíme hodnotu testovacího kritéria podle vzorce (Bedáňová, 2017):  

𝑡 =  
|�̅�|

√
𝑠2

𝑛

, 



  VÝSLEDKY A DISKUSE 

  52 

Kde |�̅�|  absolutní hodnota z aritmetického průměru rozdílů hodnot, 𝑠2 je rozptyl rozdílů 

hodnot a n je počet hodnot (tj. v našem případě počet testovaných žáků). Po dosazení 

hodnot z tabulek 7 a 8 nám vyšly hodnoty testovacího kritéria pro nerozvíjenou skupinu 

(𝑡1) a pro rozvíjenou skupinu (𝑡2) následovně: 

𝑡1 = 2,11, 𝑡2 = 7,96 

 

Tabulka 7 - Výpočet rozptylu - Nerozvíjená skupina 

 

 

Tabulka 8 - Výpočet rozptylu - Rozvíjená skupina 

Rozvíjená skupina 

TO 
Standardní skóre 
vstupního hodn. 

Standardní skóre 
výstupního hodn. Rozdíl 

M.Z 74 83 9 

J.V. 73 87 14 

A.J. 71 87 16 

L.J 71 76 5 

J.D. 71 81 10 

H.P. 71 80 9 

W.M. 70 85 15 

Š.H. 69 79 10 

H.S 65 78 13 

K.V. 62 86 24 

Aritmetický průměr 12,5 

Rozptyl 24,65 

Nerozvíjená skupina 

TO 
Standardní skóre 
vstupního hodn. 

Standardní skóre 
výstupního hodn. Rozdíl 

M.Z 78 74 -4 

J.V. 77 84 7 

A.J. 77 80 3 

L.J 77 76 -1 

J.D. 76 79 3 

H.P. 76 79 3 

W.M. 76 79 3 

Š.H. 76 85 9 

H.S 75 72 -3 

K.V. 74 84 10 

Aritmetický průměr 3 

Rozptyl 20,20 
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Dosažené hodnoty testovacího kritéria porovnáme s hodnotami tabulkovými a 

rozhodneme o platnosti hypotéz. 

5.3.3 STATISTICKÁ VÝZNAMNOST 

Pro vyhledání tabulkových kritických hodnot je potřeba určit počet stupňů volnosti 

souboru dat. Ten se v případě Studentova dvojvýběrového párového t-testu určí podle 

vzorce (Bursová, Čepička, 1998): 

𝑣 = 𝑛 − 1, 
 

kde n je počet hodnot testovaného souboru. V našem případě je n=10, protože počet 

hodnot odpovídá počtu testovaných žáků. Počet stupňů volnosti tedy bude pro obě 

skupiny 9. 

 Druhou podmínkou pro vyhledání tabulkové hodnoty je určení hladiny 

významnosti testu. Hladinou významnosti myslíme pravděpodobnost zamítnutí nulové 

hypotézy, přestože platí (Bedáňová, 2017). Jinými slovy na kolik je možné výsledku testu 

věřit. Naší snahou je samozřejmě volit test tak, aby pravděpodobnost chyby byla co 

nejmenší.  

 Podle tabulky (Bursová, Čepička, 1998) jsou kritické hodnoty Studentova 

dvojvýběrového párového t-testu pro 9 stupňů volnosti následující: 

 2,26 pro hladinu významnosti α=0,05 

 3,25 pro hladinu významnosti α=0,01 

5.3.4 VYHODNOCENÍ ANALÝZY 

Na základě výsledků testu tedy nemůžeme zamítnout nulovou hypotézu pro 

nerozvíjenou skupinu ani na jedné z testovaných hladin významnosti. Změna hodnoty 

standardního skóre mezi oběma měřeními je statisticky nevýznamná. To je očekávaný 

výsledek, protože tato skupina nebyla podrobena žádnému programu na rozvoj 

koordinačních schopností. 

 Analýza naopak na obou hladinách pravděpodobnosti vyvrátila nulovou hypotézu 

pro rozvíjenou skupinu. Výsledek t-testu je mnohem vyšší než tabulkové kritické hodnoty. 



  VÝSLEDKY A DISKUSE 

  54 

Rozdíl standardního skóre před a po aplikaci intervenčního programu je pro tuto skupinu 

na 99 % statisticky významný. Je tedy velice pravděpodobné, že intervence pomohla u 

těchto žáků zlepšit jejich koordinační schopnosti.  
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo posoudit, zda pravidelné cvičení koordinačních schopností 

má výrazný vliv na děti v mladším školním věku. K posouzení byl zvolen test MABC – 2. V 

úvodním testování bylo otestováno 70 žáků 25. ZŠ.  

Pro pohybový program, který byl složený z 10 vyučovacích hodin, bylo zvoleno 10 

žáků, kteří se ve vstupním testování umístili pod 74 percentilem. Druhá skupina, která 

byla zvolena k porovnání s rozvíjenou skupinou, se skládala z deseti žáků, kteří se umístili 

nad skupinou procházející pohybovým programem. Pohybový program byl zaměřen na 

rozvoj motorických schopností, prostředkem her, štafet nebo koordinačními drahami. 

Průměrné standardní skóre v úvodním testování nerozvíjené skupiny bylo 76 bodů, u 

rozvíjené skupiny 70 bodů.  

Ke zlepšení došlo u obou skupin.  Nerozvíjená skupina zlepšila svůj průměr 

standardního skóre o 3 body. U rozvíjené skupiny došlo k významnějšímu zlepšení a to o 

12 bodů. Statistická analýza nám vyhodnotila, že zlepšení u rozvíjené skupiny je statisticky 

významné, lze tedy potvrdit, že pohybový program byl účinný. Z kvalitativního hlediska 

však můžeme říci, že se žáci nejvíce zlepšili v testech MZ-3 a RO-3. Ve vstupním hodnocení 

v těchto testech žáci dělali chyby z nepozornosti a nekázně. Ve výstupním hodnocení se 

žáci více soustředili a snažili se o zlepšení. MZ-3 a RO-3 jsou testy, u kterých dochází 

k vysokému rozdílu standardního skóre mezi jednou a žádnou chybou. Proto žáci, u 

kterých bylo provedení bezchybné, získali vysoký počet bodů, které se pak projevily 

v konečném součtu standardního skóre. 

Závěrem je nutné říci, že rozsah souboru nebyl veliký. Soubor malého rozsahu je 

náchylný na náhodné chyby. Může dojít k velkému zlepšení jednoho žáka, které může být 

zapříčiněno např. jeho přístupem k testování a může mít vliv na výsledek testu celé 

skupiny.  
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RESUMÉ 

Diplomová práce se zabývá zjištěním vlivu pohybového programu na koordinační 

schopnosti žáků mladšího školního věku.  Teoretická část je věnována popisu jemné a 

hrubé motoriky. V kapitole motorického vývoje je popis koordinačních schopností již od 

narození až ke zlatému věku motoriky, který přichází ve věku  9 až 11 let, jedná de o 

období mladšího školního věku, kterému je věnována celá diplomová práce. V další 

kapitolách jsou rozepsány fáze a druhy motorického učení. Nedílnou součástí práce je 

klasifikace motorických schopností.  

Praktická část se věnuje ověření hypotéz, které byly předem uvedeny. Testem, 

kterým byla zjištěna úroveň koordinačních schopností, se nazývá MABC – 2 (Movement 

Assessment Battery for Children – Second edition) Na základě vstupního hodnocení byl 

s výběrem žáků veden pohybový program. K ověření, zda pohybová intervence byla 

účinná, byli žáci opět otestováni již zmíněným testem. Výstupním hodnocením prošly dvě 

skupiny, jedna, která podstoupila pohybový program a druhá bez pohybového programu. 

K ověření výsledků je věnována kapitola statická analýza výsledků testování.  

 

SUMMARY 

This Diploma thesis deals with an evaluation of an influence of a motion program on 

a coordination capacity of pupils in a younger school age. The theoretical part of this 

thesis is devoted to the description of fine and coarse motors skills. In the chapter of the 

motors skills development is a description of the coordination skills from birth to the 

golden age of motor skills which come at the age of 9 to 11, it is about a younger school 

age, to whom the whole Diploma thesis is devoted. In the next chapters the stages and 

types of motor learning are described. An integral part of this Diploma thesis is a 

classification of motors skills. The practical part deals with the verification of the 

hypotheses that were previously mentioned. The test that was helpful to find out the 

level of coordination capability is called MABC – 2 (Movement Assessment Battery for 

Children – Second edition). Based on the initial evaluation, a motion program was 

conducted with the selection of pupils. To verify, whether the movement intervention 

was effective, pupils were tested again by the above mentioned test. Two groups went 
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through the output evaluation. First one that underwent a motion program and the other 

one without the motion program. A chapter of the static analysis of the test results is 

devoted to the verification of the results. 
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