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Overenie všeobecných pohybových schopností uchádzača - testy telesnej zdatnosti. 

 

 Diagnostika silových schopností: 

A. Sed – ľah za 30 sekúnd 

Popis testu: testovaná osoba leží na chrbte, kolená sú pokrčené v 90° uhle, chodidlá vo 

vzdialenosti 30 cm. Paže skrčiť upažmo, ruky v tyl, zopnúť prsty. Druhá osoba pridŕža 

testovaného za členky a počíta správne vykonané sedy (oba lakte sa dotknú kolena) a ľahy 

(chrbát a chrbtová časť dlane sa dotknú podložky). Pohyb sa vykonáva čo najrýchlejšie po 

dobu 30 s. 

Pravidlá: po výklade a ukážke si testovaná osoba vyskúša správne predvedenie, v pomalom 

tempe vykoná dva kompletné cykly (ľah- sed- ľah) - po celú dobu testovania zostáva telo v 

predpísanej polohe, nohy v kontakte s podložkou. Chybný je nekontrolovaný návrat zo sedu 

do ľahu, pri ktorom sa trup odráža od podložky a ruky spojené za hlavou sa nedotknú 

podložky. Pohyb je plynulý, bez prestávok, avšak testovaná osoba nie je diskvalifikovaná, ak 

v prípade únavy vykoná prestávku na oddych. Test sa neprerušuje. 

Trvanie: 30 s., test vykonávame len raz a v teniskách. 

Hodnotenie: Započítava sa počet správne vykonaných cyklov za 30 s. 

 
 

B. Výdrž v zhybe 

Popis testu: udržanie polohy zhybu podhmatom na hrazde čo najdlhšie. Pomocou pristavenej 

stoličky zaujme testovaná osoba polohu v zhybe: držanie podhmatom, pokrčené paže, brada je 

tesne nad žrďou, nedotýka sa. Examinátor môže dať dopomoc testovanej osobe pri zaujatí 

rovnovážnej východiskovej polohy. Na pokyn examinátora testovaná osoba opustí oporu 

(časomerač spustí stopky, pomocník odstráni stoličku) a v zhybe visí čo najdlhšie. 

Pravidlá: po celú dobu je brada nad žrďou, nohy sa nedotýkajú žiadnej opory. - časomiera sa 

zastavuje v momente, keď brada klesne pod úroveň hrazdy. V priebehu testu neposkytujme 

testovanému informácie o čase. Test vykonávame v teniskách len raz. 

Hodnotenie: Meria sa čas výdrže (s). 

 
 

Diagnostika odrazových schopností (výbušnosti): 
 

C: Skok do diaľky z miesta 
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Popis testu: zo stoja mierne rozkročného predklon (špičky chodidiel za odrazovou čiarou), 

hmit podrepmo do zapaženia, mohutný odraz, skok so súčasným pohybom paži vpred. 

Doskok znožmo, bez posunu chodidiel vzad. 

Pravidlá: Dĺžka skoku sa meria od odrazovej čiary k bližšej päte chodidla. Nepovoľuje sa 

posun chodidiel vpred pred odrazom. Náhradný pokus možno povoliť, ak testovaná osoba 

spadne vzad, alebo sa dotkne žinenky inou časťou tela. 

Hodnotenie : Započítava sa lepší z dvoch pokusov. Výsledky sa uvádzajú s presnosťou na 

jeden centimeter. 

 
 Diagnostika rýchlostných schopností: 

D: Člnkový beh 4x10m. 

Popis testu: na povel „pripravte sa“ sa testovaná osoba postaví tak, aby stála jednou nohou 

tesne za štartovou čiarou (polovysoký štart). Po poveloch „pozor“ a „štart“ vybieha k méte 

vzdialenej 10 metrov. Túto métu obehne a vracia sa tak, aby dráha medzi druhým a tretím 

úsekom tvorila osmičku. Na konci tretieho úseku testovaná osoba métu znovu obehne a 

najbližšou dráhou sa vracia do cieľa. 

Pravidlá: - každý cvičenec si dráhu najskôr skúšobne prebehne, test vykonávame v teniskách. 

Stopky sa zastavujú v momente, keď testovaná osoba preťala hrudníkom rovinu cieľa. Čas 

meriame v sekundách. 

Hodnotenie: Do hodnotenia sa započítava nameraný čas. 

 
 

 Diagnostika vytrvalostných schopností: 

E: Vytrvalostný člnkový beh (Beep test) 

Popis testu: Testovaná osoba opakovane prekonáva 20 m vzdialenosť od jednej čiary k 

druhej podľa vymedzených zvukových signálov, ktoré sú reprodukované z magnetofónu. 

Pravidlá: Rýchlosť behu (tam a späť na 20 m úsekoch) sa riadi podľa záznamu zvuku. Na 

začiatku je rýchlosť nízka, ale každú ďalšiu minútu sa bude pomaly a pravidelne zvyšovať.  

Pri zaznení každého zvukového signálu by ste sa mali dostať na úroveň jednej z hraničných 

čiar dvadsaťmetrového úseku. Test sa končí, ak sa dvakrát po sebe nohou nedotknete čiar vo 

vymedzenom časovom limite (povolený je maximálny rozdiel dvoch krokov). Na zvukovom 

zázname je signál doplnený aj o číslo prebehnutého úseku. Tento údaj nám pomôže pri 

hodnotení ako výsledok testu, resp. posledné oznámené číslo pred ukončením behu. 

Hodnotenie: Zaznamenáme počet prebehnutých 20 m úsekov, resp. posledný dosiahnutý 

stupeň rýchlosti pred prerušením behu, keď testovaná osoba už nie je schopná dvakrát po sebe 

dosiahnuť hraničnú čiaru v okamihu zaznenia zvukového signálu. 


