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CHANGES IN THE EQUILIBRIUM CAPABILITIES 
OF CHILDREN IN SPECIFIC SPORTS CLASSES
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SOUHRN

Práce sleduje vývoj koordinaèních schopností s dùrazem na schopnost udržení rovnováhy a dále vývoj funkèní zdatnosti žákù 
sportovních tøíd. Vyhodnocuje laboratornì získané hodnoty, výsledky testù porovnává mezi skupinou experimentální a kontrolní. 
Závìrem práce objasòuje dosažené výsledky, pøedkládá medicínské závìry, opatøení pro trenérskou a pedagogickou praxi. 

Klíèová slova: schopnost udržení statické rovnováhy, schopnost udržení dynamické rovnováhy, funkèní zdatnost, Step-test, 
sportovní trénink

SUMMARY

The article follows up and investigates the changes of functional fitness and coordination abilities of pupils in sports classes. 
The anthropometric parameters obtained in the lab were assessed and later the results of balance tests were compared: the expe-
rimental group was compared with the control group. The article explains the achieved findings, puts forward conclusions and 
takes measures for practice, which can be of assistance in pedagogical as well as sports trainer’s work.

Key words: static and dynamic balance, functional fitness, Step-test, sports training

Úvod

Koordinaèní schopnosti se podstatnì podílejí na kva-
litním zvládnutí techniky a pohybových dovedností ve 
sledovaných sportech. Výkonnost ve sportech s dùrazem 
na udržování tìla v rovnovážném stavu èi s dùrazem 
na bezprostøední obnovení tohoto stavu po pøemístìní 
tìla je ovlivnìna rozvojem rovnováhy. Úroveò sledované 
schopnosti je dùležitá i pro všední život a bìžnou tìlový-
chovnou praxi. Z hlediska nácviku dovedností tvoøících 
základ techniky koordinaènì nároèných sportù je období 
mladšího školního vìku nejvhodnìjší etapou, pohyby 
jsou dostateènì plynulé, dítì dobøe vnímá rytmus.

Rovnováhové schopnosti (RSCH) se projevují již po 
narození (v období 1. roku) a dále se vyvíjejí. Kolem 13. roku 
získávají již jedinci hodnoty blízké hodnotám dospì-
lých sportovcù. Rozhodující období pro zdokonalování 
RSCH je cca 11. rok života. Rovnováha znamená udržení 
èi zachování urèité polohy nebo stálého stavu. Výsledky 
v testech rovnováhy závisejí pøedevším na úrovni øízení 
obou èástí motoriky. Jejich vzájemná souhra znamená 
udržení rovnovážné polohy tìla co nejdelší dobu.

Cíle práce

Øešení práce bylo koncipováno tak, aby na základì 
výsledkù bylo možno posoudit, v jakém rozsahu speciál-

ní trénink rozvoje RSCH ovlivní výkony mladých spor-
tovcù, jejich zdravotní stav, antropometrické komponen-
ty. Bylo provedeno antropometrické mìøení a zhodnocen 
stav funkèní zdatnosti organismu žákù; výsledky byly 
následnì porovnávány s hodnotami u bìžné populace.

Hlavní cíle práce byly následující: 
1.  Dokumentovat aktuální zdravotní stav na základì 

výsledkù antropometrických mìøení a funkèních 
zátìžových testù.

2.  Dokumentovat úroveò zmìn statické a dynamické 
rovnováhy na základì motorických testù.

3.  Statisticky vyhodnotit a posoudit dosažené zmìny 
úrovnì daných motorických schopností, funkèní 
zdatnosti a antropometrických ukazatelù.

4.  Pokusit se o návrh optimalizace tréninkových plá-
nù s cílem zlepšit výkonnost sledovaných jedincù 
a jejich úspìšnost v daných sportech s ohledem na 
medicínské hledisko.

Organizace experimentu a metodika
Testovanými byli žáci ZŠ T. G. Masaryka Lomnice nad 

Popelkou a ZŠ Sever Hradec Králové. Stáøí žákù pøi prv-
ním testování bylo cca 11 let, mìli vždy dobrý zdravotní 
stav s drobnými odchylkami. Výzkumu se zúèastnilo 
všech 45 probandù, které bylo možno do sledování zahr-
nout. Celý výzkum probìhl v letech 2002–2005. Testování 
RSCH, fyzické zdatnosti a mìøení somatických znakù 
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probíhalo ve fyziologické laboratoøi na Katedøe vojenské 
hygieny Univerzity obrany v Hradci Králové. Po úvodní 
informaci, vysvìtlení smyslu testování a objasnìní zpù-
sobu provedení testù absolvoval každý žák individuálnì 
mìøení somatických znakù, terénní testy RSCH („Pla-
meòák“, „Èáp“ a „Balancování s deskou“) a testy fyzické 
zdatnosti (Ruffier-test a Step-test). 

Mìøení somatických znakù
1.  Tìlesná hmotnost a tìlesná výška.
2.  Mìøení kožních øas: kožní øasa nad tricepsem, kožní 

øasa pod lopatkou a kožní øasa nad spinou. 
3.  Vyšetøení funkce dýchacího ústrojí – spirometr.
4.  Jednoduché funkèní zkoušky: Ruffier-test, Step-

test.
5.  Terénní testy rovnováhových schopností:

a)  Postoj „Plameòák“ (položka Eurofit testu).
b)  Postoj „Èáp“ (položka Iowa-Brace testu).

c)  Test dynamické rovnováhy „Balancování s des-
kou“. 

Metody sbìru dat a zpùsob vyhodnocení
Základní statistické hodnocení bylo provedeno vyhod-

nocením prùmìrù, smìrodatných odchylek, minimální 
a maximální hodnoty, pomocí softwarového programu 
Microsoft Excel. Pro statistické zpracování dat byl použit 
statistický systém na PC SPSS, který umožòuje základ-
ní i pokroèilé statistické postupy (ANOVA, regresní 
a korelaèní analýzu, neparametrické testy, hodnocení 
trendù atd.) pøi hodnocení souborù dat ve vìdì a výzku-
mu. Hloubkové statistické vyhodnocení významnosti 
jednotlivých rozdílù bylo provedeno analýzou rozptylu 
s následným hodnocením kontrastù Scheffého metodou. 
Sledovány byly rozdíly dat mezi jednotlivými mìøeními 
v èase, zvlášś pro každou sledovanou skupinu, dále bylo 
provedeno meziskupinové srovnání.

Tab. 1: Základní statistické charakteristiky antropometrických ukazatelù, hodnot funkèní zdatnosti a testù statické a dynamické rovnováhy 
žákù sportovní 6. tøídy ZŠ – fotbal, 1. testování, jaro 2003, n=15

Statistická 
charakteristika

Hmotnost 
(kg)

Výška 
(cm)

BMI 
(kg/m2)

Tuk 
(mm)

FEV1/FVC 
(%)

„Plameòák„ 
(s)

„Èáp“ 
(s)

Deska 
(poèet poloh)

Ruff. test 
(index)

Step-test 
(index)

Prùmìr 40,5 154,9 17,1 18,2 106,8 12,7 17,2 9,5 8,2 117,8

Smìrodatná 
odchylka

3,7 7,1 0,6 3,7 2 9,3 15,9 4,3 1,7 15,3

Maximum 49,6 168,3 18 27 108,8 35,2 60 17 5,2 143

Minimum 35,2 146,5 16 12 101 4,8 5,5 3 13,2 85

Tab. 2: Základní statistické charakteristiky žákù sportovní 8. tøídy ZŠ – fotbal, 6. testování, jaro 2005, n=15

Statistická 
charakteristika

Hmotnost 
(kg)

Výška 
(cm)

BMI 
(kg/m2)

Tuk 
(mm)

FEV1/FVC 
(%)

„Plameòák“ 
(s)

„Èáp“  
(s)

Deska 
(poèet poloh)

Ruff. test 
(index)

Step-test 
(index)

Prùmìr 59,3 170,6 22,8 24,1 104,2 34,7 37,8 33,5 7,1 130,4

Smìrodatná 
odchylka

2,5 3,7 3,5 5,8 2,8 15,5 16,6 16,3 1,4 7,1

Maximum 64,2 179 29 33 110 60 60 60 4 140

Minimum 54 162 17 15 98 12 12 12 10 120

Tab. 3: Základní statistické charakteristiky žákù bìžné 6. tøídy ZŠ, 1. testování, jaro 2003, n=15

Statistická 
charakteristika

Hmotnost 
(kg)

Výška 
(cm)

BMI 
(kg/m2)

Tuk 
(mm)

FEV1/FVC 
(%)

„Plameòák“ 
(s)

„Èáp“ 
(s)

Deska 
(poèet poloh)

Ruff. test 
(index)

Step-test 
(index)

Prùmìr 44,9 155,2 18,5 18,1 101,9 7,2 18,8 4,4 10,2 122,9

Smìrodatná 
odchylka

8,5 6,2 2,3 5,5 8,2 5,8 14,4 2,5 1,8 13,4

Maximum 65 167 23,6 26,3 109,6 22,7 60 11 8,8 150

Minimum 33,6 144 14,8 8 73,5 1 5,5 1 12,4 99,3

Tab. 4: Základní statistické charakteristiky žákù bìžné 8. tøídy ZŠ, 6. testování, jaro 2005, n=15

Statistická 
charakteristika

Hmotnost 
(kg)

Výška 
(cm)

BMI 
(kg/m2)

Tuk 
(mm)

FEV1/FVC 
(%)

„Plameòák“ 
(s)

„Èáp“ 
(s)

Deska 
(poèet poloh)

Ruff. test 
(index)

Step-test 
(index)

Prùmìr 58,3 168 20,8 28,7 104,1 14,3 19,3 8,4 9,4 103,7

Smìrodatná 
odchylka

6,7 5,4 4,5 6,1 7,2 8,8 9,6 5,2 1,7 6,4

Maximum 70 178 30 40 120 30 38 19 7 120

Minimum 45 158 15 21 98,5 3 4 2 13 98
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Výsledky práce

Bìhem let 2002–2005 jsme otestovali více než 60 dìtí. 
Úvodního mìøení (podzim 2002) se zúèastnila expe-
rimentální skupina dìtí z vybraných sportovních tøíd 
základních škol – fotbalisté, skokani na lyžích, hokejisté 
(ti byli následnì z výzkumu vyøazeni) a kontrolní skupina 
– bìžná tøída základní školy, vždy po 15 žácích ve vìku 
cca 11 let. Poslední mìøení probìhlo na jaøe 2005, vìk 
dìtí se pohyboval kolem 14 let. Testování sportovcù bylo 
ukonèeno tøetím rokem jejich docházky do sportovních 
tøíd. V následném rozboru dat jsou uvedeny jen nìkteré 
výsledky mìøení a uvedena jen nìkterá srovnání skupin 
žákù základních škol. 

Rozbor dat u skupiny experimentální – fotbalisté 
(tab. 1, 2):

Zjištìné prùmìrné hodnoty tìlesné hmotnosti a tìles-
né výšky fotbalistù bìhem výzkumu vzrùstají. Vyhod-
nocení tìchto tìlesných komponent pøináší statisticky 
vysoce významný rozdíl (p < 0,001), a to postupem èasu 
mezi všemi mìøeními, mimo rozdílu mezi 5. a 6. mìøením 
(bez významných zmìn). Prùmìrné hodnoty BMI bìhem 
výzkumu stoupaly. Rozdíl hodnot BMI mezi vstupním 
a výstupním mìøením fotbalistù je statisticky vysoce 
významný (p < 0,001). Rozdíl v množství tìlesného tuku 
mezi zaèátkem a koncem výzkumu je statisticky vysoce 
významný (pøírùstek, p < 0,001). V úrovni RSCH dochází 
bìhem výzkumu k výraznému zlepšení. Výkony dìtí se 
zlepšují, porovnání dìtí mezi sebou poukazuje na rozdíly 
v jednotlivých výkonech. 

Rozbor výzkumem získaných dat u skupiny kontrolní 
– bìžná tøída (tab. 3, 4):

Prùmìrné výkony v testech RSCH kontrolní skupi-
ny dokládají velkou nevyrovnanost jak individuálních 
výkonù dítìte, tak prudké zmìny v rámci celé skupiny, jde 
o velmi nestabilní výkony. Rozdíly ve výkonech jedincù 
jsou významné, prùmìrné hodnoty výkonù celé skupi-
ny se velmi mìní. Statisticky významný je rozdíl mezi 
vstupním a výstupním mìøením (p < 0,05), jde o velký 
pokles ve výkonech.

Meziskupinové srovnání:
Je zde patrný statisticky významný rozdíl ve výkonech 

fotbalistù a nesportovcù (p < 0,05), v závìru výzkumu jde 
o statisticky vysoce významný rozdíl (p < 0,001). Funkèní 
zkoušky zvládli lépe sportovci. Antropometrické uka-
zatele mají pøíznivìjší hodnoty u fotbalistù (množství 
tìlesného tuku, hodnoty dýchacích funkcí). V testu 
funkèní zdatnosti (Ruffier-test) podávají vyrovnanìjší 
a lepší výkony fotbalisté. Nesportovci mají nevyrovnané 
výkony. 

Úroveò RSCH se u obou experimentálních skupin zvy-
šuje, markantní vzestup zaznamenáváme u fotbalistù. 
Výraznì vyšší úroveò rozvoje rovnováhových schopností 
vykazuje skupina fotbalistù. 

Závěr

Ve všech testech RSCH se experimentální skupina 
– fotbalisté výraznì svými výkony vzdaluje obìma sku-
pinám, v testech statické rovnováhy dosahují fotbalisté 
vždy nejlepších výkonù, klíèové období velkých zmìn 
spatøujeme v jarním mìøení 2004. Na tento vzrùst výkonù 
mùže mít pozitivní vliv úèinek nové koncepce tréninku 
spolu s vazbou na probíhající biologické zmìny v dìtském 
organismu. 

Na experimentální skupinu byla aplikována tìlový-
chovná aktivita se zvýšeným podílem tréninku funkèní 
zdatnosti. Aś již šlo o školní TV (dotace 3 hodiny/týden), 
kde hodiny mají zcela jinou úroveò a prùbìh než v bìž-
ných nesportovních tøídách, tak zejména v jejich speciál-
ních trénincích (3krát/týden). V obou testech v prùbìhu 
výzkumu se úroveò funkèní zdatnosti zvyšuje. Celkovým 
zhodnocením získaných údajù z výzkumu lze konsta-
tovat, že v období biologických zmìn organismu dítìte 
dochází všeobecnì k zlepšení ve všech sledovaných jevech 
u sportovcù. Lze tedy konstatovat, že vyšší podíl speciálnì 
zamìøené TV ovlivnil pozitivnì hodnoty funkèní zdat-
nosti u skupiny experimentální. Byl také dokumentován 
postupný vzrùst úrovnì rovnováhových schopností žákù 
po dobu jejich 3leté docházky.

LITERATURA
1.  Bartík P. Využitie funkèných skúšok u detí mladšieho školského 

veku. In: Optimální pùsobení tìlesné zátìže. Kinantropologické 
dny MUDr. Soulka; 2002 záøí 5-7; Hradec Králové. Hradec Krá-
lové: Univerzita Hradec Králové; 2002. s. 33–6.

2.  Blahuš M. K teorii testování pohybových schopností. Praha: 
Univerzita Karlova; 1997. 

3.  Cinglová L. Vybrané kapitoly z tìlovýchovného lékaøství pro 
studenty FTVS [uèební texty]. Praha: Karolinum; 2002.

4.  Èelikovský S, a kol. Antropomotorika I. Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství; 1979.

5.  Hájková M, Horniak E, Handzo P. Funkèná zdatnosś žiakov 
futbalových tried. Teor Praxe Tìles Výchovy. 1982;30(6):
349–53.

6.  Kohoutek M. Koordinaèní schopnosti, jejich vývoj a senzibilní 
období. Acta Univ Carol. Gymn. 1987;23:39–58.

Pplk. MUDr. Vladimír Pavlík, Ph.D. 
Univerzita obrany 

Fakulta vojenského zdravotnictví
Katedra vojenské hygieny

Tøebešská 1575
500 01 Hradec Králové

E-mail: pavlik@pmfhk.cz




