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Abstrakt

Název:

Předpoklad přijetí studentů UK FTVS oboru Ochrana obyvatelstva
se zaměřením na vzdělávání k Hasičskému záchrannému sboru
České republiky

Cíle:

Cílem bakalářské práce je zjistit efektivitu výuky studijního
programu

oboru

Ochrana

obyvatelstva

se

zaměřením

na vzdělávání. Efektivita výuky je zkoumána porovnáním výsledků
z testů fyzické způsobilosti, jež jsou používány u přijímacího řízení
k HZS ČR, Porovnávání výsledků je mezi studenty FTVS
a uchazeči k HZS ČR.

Metody:

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část.
Testovaný vzorek byl vybrán ze studentů třetího ročníku oboru
ochrana obyvatelstva. Testování studentů probíhalo v prostorách
Fakulty tělesné výchovy a sportu. Určování efektivity bylo
prováděno na základě porovnání procentuální úspěšnosti uchazečů
o práci u HZS ČR z předcházejících let oproti úspěšnosti studentů
OO-TVS.

Výsledky:

Studenti oboru OO-TVS byli úspěšní z 80%, což je o 4% více, než
byla určena mezní hodnota. Výsledný součet získaných bodů
jedinců je vysoce nad minimální bodovou hranicí. Úroveň výuky
studijního programu oboru OO-TVS je dle výsledků velmi kvalitní.

Klíčová slova:

testy fyzické způsobilosti, Hasičský záchranný sbor, FTVS, UK,
ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání

Abstract

Title:

Assumption of admission of probands UK FTVS in the field of
Population Protection with focus on education to the Fire Brigade
of the Czech Republic

Objectives:

The objective of this bachelor’s thesis is to determine the efficiency
of training of students in the field of Population Protection with
focus on education (OO-TVS) with respect to physical fitness. This
is achieved by comparing the scores of FTVS students to real Fire
Brigade recruits in the admission tests used by the Fire Brigade
of the Czech Republic.

Methodology:

The bachelor’s thesis has been divided into two parts: empirical
and theoretical. The probands were selected from the third year
students in the field of Population Protection. Testing of the
probands has been carried out on the premises of the Faculty
of Physical Education and Sport. The efficiency was then
determined based on the comparison of success rates of recent reallife HZS ČR recruits to the OO-TVS students.

Results:

The success rate of the OO-TVS students is 80%, being 4% higher
than the chosen limit. Total test scores of all probands are well
above the required minimum. Based on the results, the training in
the field of OO-TVS seems to meet very high standards.

Keywords:

Physical fitness tests, Fire Brigade of the Czech Republic, Faculty
of Physical Education and Sport, Charles University, FTVS, UK,
Population Protection with focus on education
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Zkratky
AČR

Armáda České republiky

CO

Civilní ochrana

ČNR

Česká národní rada

ČR

Česká republika

EK

Etická komise

EU

Evropská unie

HZS ČR

Hasičský záchranný sbor České republiky

IZS

Integrovaný záchranný systém

MPB

Minimální počet bodů

MU

Mimořádná událost

OO-TVS

Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání – Tělesná
výchova a sport se zaměřením na vzdělávání

PČR

Policie České republiky

PO

Požární ochrana

UK FTVS

Univerzita Karlova Fakulta tělesné výchovy a sportu

TZD

Teorie a základy didaktiky

ZZS ČR

Zdravotnická záchranná služba České republiky
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1 Úvod
Původní myšlenka, otestovat studenty oboru OO-TVS a zjistit jejich fyzické kvality,
vznikla již ve druhém ročníku studia vysoké školy. Účel testování nebyl pouze
pro srovnávání fyzické úrovně studentů. Hlavní zaměření testů je pro zjišťování fyzické
způsobilosti uchazečů při přijímacím řízení k HZS ČR. Důvody pro výběr tohoto tématu
byly dva: zjistit efektivitu výuky oboru Ochrana obyvatelstva, jenž připravuje studenty
nejen na učitelství pro základní a střední školy, ale i na využití absolventů ve státní správě.
Druhý důvod testování byl, aby studentii získali před ukončením bakalářského studia
představu, jak vysoká je jejich fyzická zdatnost v rámci zákonem daných testů a vůči
ostatním spolužákům.
Bakalářská práce je rozdělena na dvě části – na teoretickou a empirickou část. V první
části je popsána charakteristika složek integrovaného záchranného systému a přijímací
řízení vybraných složek IZS. Hlavní téma bakalářské práce je o HZS ČR, takže je tomuto
tématu věnováno více pozornosti než tématům ostatním. Teoretická část je z velké části
věnována testům fyzické způsobilosti vybraných složek IZS, zejména u Hasičského
záchranného sboru ČR.
Praktická část práce začala již v září. Nejdříve bylo nutné úspěšně sepsat žádost etické
komisi a vyčkat na schválení. Při čekání na schválení žádosti etickou komisí byl čas
na oslovení a získání probandů na testování. Zaměření bakalářské práce jasně určilo
předběžný počet a konkrétní vzorek probandů. Největší problém probandi shledali
ve fyzické zátěži, které museli věnovat část svého osobního času.
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2 Teoretická východiska práce
2.1 Integrovaný záchranný systém
Integrovaným záchranným systémem se rozumí koordinovaný postup jeho složek při
přípravě na mimořádnou událost a při provádění záchranných a likvidačních prací,
kdy souběžně zasahují minimálně dvě jeho složky. Složky IZS se dělí na základní
a ostatní. Jedná se o efektivně spolupracující systém koordinace záchranných
a bezpečnostních složek, orgánů státní správy, právnických i fyzických osob při likvidaci
mimořádné události nebo při přípravě na MU. (Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému a o změně některých zákonů)
Dělení složek IZS a zákony určené pro dané složky:


Základní
o Hasičský záchranný sbor České republiky
o Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami
požární ochrany
o Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby
o Policie České republiky



Ostatní
o Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil
o Ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory
o Ostatní záchranné sbory
o Orgány ochrany veřejného zdraví
o Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby
o Zařízení civilní ochrany
o Neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným
a likvidačním pracím

2.1.1

Hasičský záchranný sbor České republiky

Hasičský záchranný sbor České republiky je jednotný bezpečnostní sbor, který je součástí
Ministerstva vnitra. HZS ČR je zřízen na základě zákona č. 320/2015 Sb., o hasičském
záchranném sboru České republiky, jenž nabyl platnost 1. ledna 2016, a tak nahradil
11

původní zákon č. 238/2000., o Hasičském záchranném sboru České republiky. Základním
úkolem HZS je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek před
požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi. HZS ČR se podílí
na zajišťování bezpečnosti České republiky plněním a organizováním úkolů požární
ochrany, civilního nouzového plánování, ochrany obyvatelstva, integrovaného
záchranného systému, krizového řízení a dalších úkolů. (Zákon č. 320/2015 Sb.,
o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů)
2.1.2

Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami
požární ochrany

Zákon ČNR č.133/1985 Sb., o požární ochraně, jenž nabyl účinnosti, dne 1. 7. 1986
je základním legislativním dokumentem pro jednotky PO. Zákon definuje jednotky
požární ochrany jako například druhy jednotek PO, pojednává o vojenské hasičské
jednotce, jednotkách sborů dobrovolných hasičů a stanoví základní úkoly jednotek
požární ochrany. (Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně)
Úkolem jednotek požární ochrany zařazené do plošného pokrytí je likvidace požárů,
ale nemají za úkol učinit veškerá opatření vedoucí k likvidaci živelních pohrom a jiných
MU, ale pouze opatření nutná k odstranění bezprostřední hrozby ohrožení života, zdraví,
majetku a životního prostředí. (Vilášek, 2014)
2.1.3

Policie České republiky

Základní úkolem PČR je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, plnit úkoly
podle trestního řádu, předcházet trestné činnosti a další úkoly na úseku vnitřního pořádku
a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy EU nebo mezinárodními
smlouvami, které jsou součástí právního řádu. Policie ČR je jednotný ozbrojený
bezpečnostní sbor, jenž působí na území České republiky, nestanoví-li zákon nebo jiný
právní předpis jinak. PČR se řídí zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2009. Zmíněný zákon
nahradil dříve platný zákon č. 283/1991 Sb. (Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České
republiky)
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2.1.4

Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby

Činnost zdravotnické záchranné služby byla řízena na základě vyhlášky Ministerstva
zdravotnictví do té doby, než nabyl účinnosti zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické
záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů dne 1. dubna 2012.
Základním úkolem ZZS ČR je poskytování přednemocniční neodkladné péče osobám
se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života. Další činnosti
zdravotnické záchranné služby jsou stanovené zákonem 374/2011 Sb., o zdravotnické
záchranné službě. Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby jsou zřízeni krajem
a zajišťují nepřetržitou zdravotnickou péči v ČR. (Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické
záchranné službě)
2.1.5

Ostatní složky IZS

Ostatní složky IZS se využívají k záchranným a likvidačním pracím na vyžádání.
V poplachovém plánu IZS je zahrnuto poskytování plánované pomoci na vyžádání.
Plánovanou pomoc na vyžádání jsou povinny poskytovat: 1. ministerstva, územní správní
úřady, orgány krajů a obcí v mezích své působnosti 2. právnické a fyzické osoby, které
jsou vlastníkem nebo uživatelem stavby civilní ochrany 3. nebo stavby dotčené
požadavky civilní ochrany 4. poskytovatelé akutní lékařské péče, kteří mají zřízen
urgentní příjem 5. ostatní složky IZS 6. ostatní osoby, které se k tomu smluvně zavázaly.
Zařazování ostatních složek do IZS se provádí na stupni kraje, kde do poplachového
plánu IZS daného kraje zařazuje tyto složky hasičský záchranný sbor kraje na základě
předem uzavřené dohody o poskytnutí pomoci na vyžádání podle zákona o IZS.
(Vilášek, J., 2014)
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2.2 Studijní

zaměření

oboru

Ochrana

obyvatelstva

a

TVS

se zaměřením na vzdělávání
Výuka oboru Ochrana obyvatelstva byla zahájena v roce 2014. Forma studia je prezenční.
Standardní doba bakalářského studia jsou 3 roky a počet přijímaných studentů
je do 30 studentů. Standardní doba navazujícího magisterského studia jsou 2 roky. O obor
je každý rok větší zájem. Přihlášených studentů na školní rok 2017/18 bylo 80, přijato
jich bylo pouze 44.
Absolventi

oboru Ochrana

obyvatelstva

získávají

vysokoškolskou kvalifikaci

a kompetence pro profesionální působení ve školství, v příslušných oblastech veřejné
správy, státních a soukromých organizacích a v jednotlivých složkách integrovaného
záchranného systému. Od toho se odvíjí i struktura výuky, která umožňuje studentům
pokrýt sféru jejich budoucích profesionálních potřeb. Studium je ukončeno státní
závěrečnou zkouškou. Bakalářská práce je součástí státní závěrečné zkoušky.
Absolventům bakalářského studia je umožněno pokračovat v navazujícím magisterském
studiu v daném oboru: Učitelství pro střední školy – ochrana obyvatelstva – tělesná
výchova a sport. (Univerzita Karlova: Přijímací řízení, www.is.cuni.cz)
Tabulka č. 1 znázorňuje podrobný přehled povinných předmětů. Tabulka je rozdělena
do 3 úseků studia, kde jsou porovnávány předměty pro Ochranu obyvatelstva,
společné předměty pro OO a TVS a předměty pouze pro TVS. Předměty, jež jsou stejné
pro oba obory, ale vyučované v různých ročnících, jsou řazeny podle studijního plánu
pro OO-TVS.
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Tabulka 1- povinné předměty pro OO a TVS

1. úsek studia
TVS
Společné
OO

• Základy biochemie
• Filosofie, Pedagogika, Základy anatomie a kineziologie, Základní
gymnastika, Plavání I, Psychologie, Plavání II, Atletika I, Sportovní
hry I, Kurz turistiky a sportů v přírodě, První pomoc
• Plavání pro záchranáře, Historie ochrany obyvatelstva,
Politologické a sociologické aspekty ochrany obyvatelstva,
Ochrana člověka za mimořádných událostí I, Záchranářství

2. úsek studia
TVS
Společné

OO

• Teorie a základy didaktiky plavání
• Fyziologie člověka, Atletika II, Sportovní hry II, Základy
antropomotoriky, Metodologie bakalářské práce, Kurz lyžování,
Biomechanika, Základy hygieny, regenerace a masáže, Rytmická
gymnastika, Zadání bakalářské práce, Kurz kanoistiky a vodní
turistiky
• Sebeobrana I, Ochrana člověka za mimořádných událostí II,
Psychologie odolnosti, Základy přežití občana, Potápění, Praktická
výuka letního přežití, Kurz raftingu pro ochranu obyvatelstva

3. úsek studia
TVS

• Psychologie sportu, TZD gymnastiky, TZD sportovních her, TZD
sportů v přírodě, Základy práva, Zabezpečení sportu v ČR,
Odborná praxe I, Odborná praxe II

Společné

• Fyziologie zátěže, Úpoly, Kurz bruslení a ledního hokeje, Historie
tělesné kultury, Didaktika TV, Úvod do jazyka sportu - AJ,
Pedagogická praxe, Kolokvium k bakalářské práci, Sportovní
trénink

OO

• Základy teorie krizového managementu, Sebeobrana II, Kondiční
příprava pro záchranáře, Dopravní výchova pro OO_TVS, Krizové
řízení ve veřejné správě, Praktická výuka zimního přežití,
Sportovní soutěže složek IZS, Odborná praxe pro OO

zdroj: vlastní
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2.3 Přijímací řízení ke složkám IZS
Dle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, může
být přijat do služebního poměru k základním a ostatním složkám IZS pouze státní občan
České republiky, který:


o přijetí písemně požádá,



je starší 18 let,



je bezúhonný,



splňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební místo, na které má být
ustanoven,



je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby,



je plně svéprávný,



je oprávněný seznamovat se s utajovanými informacemi podle zvláštního
právního předpisu, má-li být ustanoven na služební místo, pro které se tato
způsobilost vyžaduje,



není členem politické strany nebo politického hnutí, a jde-li o služební
poměr příslušníka zpravodajské služby, ani odborové organizace,



nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem
řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají
podnikatelskou činnost. (Generální ředitelství Hasičského záchranného
sboru ČR: Podmínky přijetí a další informace, www.hzscr.cz, 2018)

Vyžaduje-li to důležitý zájem služby, může být příslušník zpravodajské služby
ve výjimečných případech přijat do služebního poměru, i když nesplňuje stupeň vzdělání
stanovený pro služební hodnost, do níž má být jmenován. (Zákon č. 361/2003 Sb.,
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů)

Průběh přijímacího řízení k Hasičskému záchrannému sboru ČR

2.3.1

Uchazeč, který se hlásí k HZS ČR, musí v průběhu přijímacího řízení absolvovat:
-

Vyšetření osobnostní způsobilosti na psychologickém pracovišti (vyhláška
č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon
služby v bezpečnostním sboru, ve znění pozdějších předpisů).
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-

vyšetření zdravotní způsobilosti v zařízení závodní preventivní péče (vyhláška
č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 407/2008 Sb.).

-

prověrku na ověření tělesné zdatnosti - pokud to daný bezpečnostní sbor
vyžaduje (Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 58/2008).

Od přijímacího řízení mohou obě strany kdykoliv v jeho průběhu odstoupit.
Každý uchazeč je o výsledku přijímacího řízení vyrozuměn písemně. Personální údaje
nepřijatých uchazečů se po uplynutí tří let ode dne skončení přijímacího řízení včetně
důvodu nepřijetí zničí. (Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR:
Podmínky přijetí a další informace, www.hzscr.cz, 2018)
Zájem a počet uchazečů je vysoký, zejména v některých městech. Z toho vyplývá,
že přijetí uchazečů je individuální záležitostí.

Vznik služebního poměru u HZS ČR

2.3.2

Rozhodnutím služebního funkcionáře s personální pravomocí o přijetí uchazeče
do služebního poměru vzniká služební poměr.
Jsou stanovené dva způsoby, jak může být uchazeč přijat do služebního poměru:
-

Po úspěšném absolvování přijímacího řízení je při přijetí ustanoven
na volné služební místo, pro které je stanovena služební hodnost vrchní referent
(ve 2. tarifní třídě).

-

Uchazeč se přihlásil do výběrového řízení vyhlášeného na volné služební místo
podle § 22 odst. 4 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru a byl vybrán
jako nejvhodnější kandidát pro obsazení volného služebního místa. V tomto
případě může být při přijetí ustanoven i na služební místo, pro které je stanovena
služební hodnost vyšší, než je vrchní referent (tj. ve 3. a vyšší tarifní třídě).
(Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR: Podmínky přijetí
a další informace, www.hzscr.cz, 2018)

S nově přijatým příslušníkem vzniká služební poměr na dobu určitou v trvání tří let.
Do služebního poměru na dobu neurčitou se zařadí příslušník dnem, který následuje
po uplynutí služebního poměru na dobu určitou, jestliže úspěšně vykonal služební
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zkoušku a podle závěru služebního hodnocení dosahuje alespoň dobrých výsledků
ve výkonu služby. (Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů)

2.4 Testy fyzické zdatnosti v přijímacím řízení k vybraným složkám
IZS
Práce u složek IZS je náročná nejenom psychicky, ale i fyzicky. Proto je nutné, aby měli
zaměstnanci určitou fyzickou úroveň. Ze zmíněného důvodu musí uchazeči, kteří se hlásí
k vybraným složkám IZS, úspěšně absolvovat testy fyzické způsobilosti. Náplň práce
každé složky IZS se liší, proto jsou pro každou složku testy fyzické způsobilosti jiné.
2.4.1

Policie ČR a Vězeňská služba ČR

Cílem pověřování fyzické způsobilosti je posoudit úroveň rozvoje, pohybových
schopností a dovedností uchazeče, která je nezbytná pro výkon služby. Uchazeči
absolvují čtyři povinné disciplíny. Cviky musí být provedeny správně a stanoveným
způsobem, jinak nemohou být bodově ohodnoceny. Pro splnění kritérií je nutné v každém
testu získat minimálně 4 body a v celkovém součtu minimálně 36 bodů. (Policie ČR:
Posouzení fyzické způsobilosti uchazeče, www.policie.cz; Vězeňská služba České
republiky: Průběh přijímacího řízení, www.vscr.cz, 2011)
Test se skládá z těchto disciplín:
Člunkový běh
Běh se provádí mezi dvěma metami vzdálenými 10 metrů. Startuje se vedle mety
č. 1 a běží se šikmo mezi metami k metě č. 2, která se obíhá. Stejným způsobem se vrací
zpět a obíhá se meta č. 1. Třetí úsek se běží přímo, následuje dotyk mety č. 2, rychlý obrat
a při doteku mety č. 1 se zastavuje čas.
Tabulka 2- člunkový běh - bodové hodnocení

Výkon

14,5

13,4

12,3

11,6

11,2

10,8

Body

4

6

8

10

12

14

Zdroj: (Vězeňská služba České republiky: Průběh přijímacího řízení, https://www.vscr.cz/)
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Klik vzpor ležmo (opakovaně)
Leh na břiše, skrčené paže opřít dlaněmi o zem, špičky prstů v úrovni ramen směřují
vpřed. Dopnutím paží v loktech vzpor ležmo. Pokrčením paží v loktech lehkým dotykem
hrudníku o podložku a zpět do kliku. Trup je zpříma, pánev nevysazuje ani neprohýbá.
Tabulka 3 - klik vzpor ležmo - bodové hodnocení

Výkon

18

22

26

30

34

38

Body

4

6

8

10

12

14

Zdroj: (Vězeňská služba České republiky: Průběh přijímacího řízení, https://www.vscr.cz/)

Celomotorický test, CMT test (opakovaně), 2 min
Cvičení je prováděno po dobu dvou minut. Cvičící ze stoje spatného přechází přes dřep
do lehu na břiše a zvedne ruce z podložky, přechází zpět opět přes dřep do stoje spatného,
dále pokračuje přes dřep do lehu na napřímená záda, ruce se dotknou podložky podél těla
a zpět přechází přes sed a dřep do stoje spatného. Za každý přechod do stoje spatného je
počítáno jedno provedení cviku.
Tabulka 4 - celomotorický test - bodové hodnocení

Výkon

18

22

26

30

34

38

Body

4

6

8

10

12

14

Zdroj: (Vězeňská služba České republiky: Průběh přijímacího řízení, https://www.vscr.cz/)

Běh na 1000 m
Je možné střídat běh s chůzí. Opuštění běžecké dráhy či vědomé omezování ostatních
uchazečů je trestáno diskvalifikací uchazeče.
Tabulka 5 - běh na 1000m - bodové hodnocení

Výkon

5:15

4:50

4:30

4:10

3:50

3:30

Body

4

6

8

10

12

14

Zdroj: (Policie ČR: Posouzení fyzické způsobilosti uchazeče, www.policie.cz)
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2.4.2

Armáda ČR

Pokud má občan zájem o přijetí do Armády ČR, je dobré, aby navštívil webové stránky
AČR www.kariera.army.cz, kde se dozví podstatné informace, které mu usnadní postup
při přijetí k AČR. Na zmíněných webových stránkách je možné vyplnit online formulář,
kterým informuje personální středisko o svém zájmu stát se profesionálním vojákem.
Přijímací řízení do AČR je jedno z nejnáročnějších.
Formulář bude akceptován pouze za splnění základních podmínek, a to takových: uchazeč
musí být minimálně 18 let starý, musí mít občanství ČR, být trestně bezúhonný, zdravotně
způsobilý a musí splnit kvalifikační předpoklady. U AČR je podmínka vlastnit alespoň
výuční list. Pokud uchazeč splňuje všechna kritéria, je pozván na rekrutační středisko
nejbližší jeho trvalému bydlišti. S sebou musí přinést občanský průkaz, doklad
o dosaženém vzdělání, řidičský průkaz (pokud jej vlastní) a 3 fotografie. Uchazeč si musí
domluvit termín povinného lékařského vyšetření ve vojenské nemocnici, kde následně
dostane lékařské vysvědčení s rozhodnutím o zdravotní způsobilosti či nezpůsobilosti
vojenské služby, které přinese zpět na rekrutační středisko. Lékařské vyšetření obsahuje
ověření a doplnění údajů od obvodního lékaře, antropometrické vyšetření, změření tlaku
a tepu, vyšetření EKG, kontrolu moči a krve, RTG hrudních orgánů, vyšetření očí barvocitu, zrakové ostrosti a vyšetření zorného pole, vyšetření nosní, ušní, krční, hlasu
a sluchu, vyšetření ústní dutiny a chrupu, orientační chirurgické, neurologické,
psychiatrické a kožní vyšetření a psychotesty. Pokud je uchazeč zdravotně způsobilý,
postupuje k fyzickým testům, viz Tabulka 6 – testy fyzické zdatnosti k AČR.
Tabulka 6 – testy fyzické zdatnosti k AČR

Sed – leh (počet opakování za 1 minutu)

33

Klik – vzpor (počet opakování za 1 minutu)
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Skok daleký z místa – odrazem snožmo

182 cm

Sálový test W170 (dosažený výkon při tepové frekvenci 170 tepů/min) 1,8 W/kg
Zdroj: (Agentura personalistiky AČR, odbor doplňování personálu: Jak se stát vojákem z povolání,
www.kariera.army.cz)

Pokud uchazeč splní všechna kritéria, přidělí mu rekrutační středisko datum nástupu
na Kurz základní přípravy, který se koná ve Vyškově na Moravě. Zde se naučí vojenské
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základy, pohyb vojáka po bojišti, základní manipulaci se zbraní a základy přežití. Poté
absolvuje slavnostní vojenskou přísahu. Pokud uchazeč splní tyto všechny podmínky,
může nastoupit na útvar jako profesionální voják. (Agentura personalistiky AČR, odbor
doplňování personálu: Jak se stát vojákem z povolání, www.kariera.army.cz, 2018)

2.5 Testy fyzické způsobilosti HZS ČR
Kromě psychologického a zdravotního vyšetření podstupují budoucí hasiči i fyzické
testy. Tyto testy se skládají ze dvou vytrvalostních a 4 silových cvičení. Uchazeč si vybírá
třikrát ze dvou možností. Vytrvalostní testy obsahují plavání 200m a běh 2000 m, silové
disciplíny jsou dvě; kliky nebo shyby a přednožování či sed-lehy (Tabulka 7 - přehled
testů a disciplín). Jelikož jsou testy fyzické způsobilosti u přijímacích zkoušek důležitou
částí bakalářské práce, jsou cvičení podrobně rozebrána v podkapitolách 1.5.2 – 1.5.4.
Tabulka 7 - přehled testů a disciplín

Disciplína

Test
č. 1 - silový

č. 2 - silový

č. 3 - vytrvalostní

1a

Kliky

1b

Shyby

2a

leh-sed

2b

přednožování v lehu

3a

běh 2000 metrů

3b

plavání 200 metrů

Zdroj: (Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele hasičského záchranného sboru České Republiky)

2.5.1

Bodování

Probandi, kteří byli testováni, se pohybovali v rozmezí 21-24 let, bodování je tedy
hodnoceno podle věkové kategorie I (VK1). Podle rozdělení služebních míst do skupin
pro hodnocení tělesné zdatnosti patří testovaní probandi do skupiny II (Tabulka 8 bodová minima v jednotlivých testech a celkové bodové minimum pro skupinu II).
Uchazeči při plnění testů fyzické způsobilosti musí získat z každé disciplíny minimální
počet bodů. Uchazeč si může vždy zvolit z dané dvojice cvičení. U vytrvalostních
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disciplín, konkrétně u plavání či běhu, musí uchazeč uplavat/uběhnout danou vzdálenost
za takový čas, aby získal alespoň 40 bodů. Silové disciplíny jsou dvě. Uchazeči si mohou
zvolit, zdali dají přednost klikům, či shybům a následně volí mezi sed-lehy
a přednožováním v lehu. U těchto disciplín opět musí získat minimální počet bodů,
což je 20 bodů. Součet minimálního počtu získaných bodů je 80, což uchazeči pro úspěšné
splnění testů nestačí. Uchazeč musí získat minimálně 95 bodů (viz tabulka 8). Z toho
vyplývá, že uchazeč musí být minimálně v jedné disciplíně lepší, než je hranice
pro minimální počet bodů.
Tabulka 9 - bodová minima v jednotlivých testech a celkové bodové minimum pro skupinu II

SKUPINA BODOVÉ MINIMUM
CELKOVÉ BODOVÉ

V TESTU

SKUPINA

II

č. 1

č. 2

č. 3

MINIMUM

20 bodů

20 bodů

40 bodů

95 bodů

Zdroj: (Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele hasičského záchranného sboru České Republiky)

2.5.2

Test č. 1

Disciplína 1a – KLIKY
– ženy a muži skupiny I, II, III a IV, každá skupina má své bodové hodnocení
Místo provádění: tělocvična, posilovna nebo venku; doba cvičení 2 minuty.
Základní postavení: vzpor ležmo, ruce v libovolné šíři, dlaně a špičky nohou buď
na zemi, nebo na žíněnce. Hlava, trup a propnuté nohy v jedné rovině, nohy do 30 cm
od sebe (bez zapření). Paže propnuty v loketním kloubu.
Provedení:

1. doba - flexí v loktech klik ležmo, nejméně do polohy, ve které je podélná

osa paže rovnoběžná s podložkou
2. doba - zpět do základního postavení;
a) provedení kliků na zápěstích nebo na prstech je povoleno; pokud se kliky provádí
na podložce (žíněnce), zkoušený se nesmí dotýkat jiné části podlahy
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b) trup a nohy musí v průběhu cvičení tvořit stále pevný celek; kmitavé nebo vlnité
pohyby, vysazování nebo ohýbání v pase není povoleno; podložky se během cvičení
mohou dotýkat pouze špičky nohou a ruce; obě paže musí dosáhnout rovnoběžné polohy
se zemí; ve vzporu se musí paže současně propnout v loktech; povolené přerušení
disciplíny je možné pouze při přesunutí do povolené odpočinkové polohy - pokračovat
lze až po zaujetí základního postavení; kliky, při nichž bylo porušeno některé z určených
pravidel, se nezapočítají.
Povolená odpočinková poloha: vzpor vysazením v kyčelním kloubu („stříška“),
je dovoleno mírné pokrčení nohou v kolenou (těžiště těla se však během odpočinkové
polohy nesmí přesunout nad nohy), nebo vzpor s prohnutím v zádech, podložky se nesmí
dotknout žádná další část těla.
Po celou dobu cvičení nesmí být přerušen kontakt nohy nebo ruky s podložkou,
tzn.: během provádění cviku, během přechodu do určené odpočinkové polohy,
při odpočinku či při návratu do základní polohy. Ukončení testu je jednoznačně
při porušení určené odpočinkové polohy, při zastavení v jiné poloze, než je povolena.
Disciplína 1b - SHYBY
– ženy a muži skupiny I, II, III a IV, každá skupina má své bodové hodnocení
Místo provádění: tělocvična, letní cvičiště na doskočné hrazdě. Čas bez omezení.
Základní postavení: svis nadhmatem, ruce v šíři ramen, ramena a lokty vyvěšeny.
Provedení:

1. doba - tahem obouruč – shyb
2. doba - zpět do základního postavení;

a) dopomoc jiné osoby je povolena při přípravě základního postavení, k zastavení
komíhání; při provádění cvičení se musí brada zkoušeného dostat nad úroveň vodorovné
roviny žerdě hrazdy; doprovodné pohyby nohou např. skrčení, křížení, roznožení nejsou
zakázány, pokud neposkytují zkoušenému zvýhodnění; ve 2. době musí být ramena
a lokty vyvěšeny,
b) jsou zakázány švihové pohyby, komíhání a kmity nohou či trupem, apod.; neúmyslný
dotyk jinou než povolenou částí těla konstrukce nebo pevné opory není chybou, pokud
tím nebylo dosaženo výhody.
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Základní postavení je zároveň povolenou odpočinkovou polohou. Pokud je změněna šíře
úchopu hrazdy během provádění cvičení nebo je porušeno některé z již zmíněných
pravidel, test je okamžitě ukončen a označen jako nesplněn.
2.5.3

Test č. 2

Disciplína 2a - LEH-SED
– ženy a muži skupiny I, II, III a IV, každá skupina má své bodové hodnocení
Místo provádění: tělocvična, posilovna nebo venku, na standardní žíněnce nejméně 5 cm
vysoké; doba cvičení 2 minuty.
Základní postavení: leh na zádech roznožný pokrčmo, chodidla 20 až 30 cm od sebe,
fixována k podložce zaklesnutím pod pevnou oporu nebo za pomoci druhé osoby, úhel
bérce a stehna v kolenním kloubu 90°, ruce se dotýkají hlavy.
Provedení:

1. doba - postupný sed, předklon až do polohy, ve které osa vedená

ramenními klouby protne svislou rovinu vedenou osou kyčelních kloubů
2. doba - zpět do základního postavení;
a) cvičení začíná a končí v lehu, cykly na sebe plynule navazují; úprava polohy nohou
je možná jen v povolené odpočinkové poloze,
b) provedení druhé doby pádem, využití odrazu tělem, případně odraz hlavou či pažemi
od podložky není dovoleno a provedené sed-ledy tímto způsobem nejsou započítány
do výsledné sumy. Okamžité ukončení disciplíny je při přerušení kontaktu alespoň jedné
ruky s hlavou či při přerušení cyklu v základním postavení.
Povolená odpočinková poloha je rovna 1. době.
Disciplína 2b - PŘEDNOŽOVÁNÍ V LEHU
– ženy a muži skupiny I, II, III a IV, každá skupina má své bodové hodnocení
Místo provádění: tělocvična, posilovna nebo venku, na standardní žíněnce nejméně 5 cm
vysoké; doba cvičení 2 minuty.
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Základní postavení: leh na zádech snožný, ruce ve vzpažení fixovány úchopem
za pevnou oporu nebo za pomoci druhé osoby.
Provedení:

1. doba - přednožení obou propnutých nohou současně do svislé polohy
2. doba - zpět do základního postavení;

a) cvičení začíná a končí v lehu; nohy musí být po dobu provádění disciplíny propnuté
v kolenním kloubu a ve vzájemném kontaktu,
b) po odpočinku musí být zaujata konečná podoba 1. doby cvičení
c) přednožování v lehu musí být prováděno plynule tahem v obou dobách; provedení
2. doby volným pádem nohou a využití odrazu od podložky k zahájení dalšího cyklu není
dovoleno
Při porušení všech daných pravidel se dokončovaný ani cyklus zahájený způsobem
(viz bod c) nezapočítají.
Povolená odpočinková poloha: z postavení 1. doby přenést kotníky nad hlavu, současně
lze pokrčit nohy v kolenou. Zastavení v základním postavení po dobu více jak jedné
sekundy znamená okamžité ukončení testu.
2.5.4

Test č. 3

Disciplína 3a - BĚH 2.000 M
– ženy a muži skupiny I, II, III a IV, každá skupina má své bodové hodnocení
Místo provádění: atletická dráha, přehledná rovná trať v terénu bez převýšení,
s vyloučením veškeré dopravy, s vyznačenou startovní a cílovou čárou, případně
obrátkou.
Provedení: cvičenci na povel vyběhnou, bez přerušení běží nebo střídají běh s chůzí
po dráze (trati). Přesnost měření času je určena na 1 sekundu;
a) teplota vzduchu musí být v rozmezí + 5 až + 25°C ve stínu; na dráze může
být maximální počet běžících 20, v terénu záleží na průchodnosti trati; zkoušení musí být
označeni startovními čísly; odpočinek na dráze (trati) je povolen,
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b) cizí pomoc při běhu (chůzi), zkrácení dráhy (trati), opuštění dráhy (trati), překážení
nebo omezování ostatních zkoušených na dráze (trati) znamená okamžité ukončení testu.
Disciplína 3b - PLAVÁNÍ 200 M
– ženy a muži skupiny I, II, III a IV, každá skupina má své bodové hodnocení
Místo konání: 25m nebo 50m krytý nebo otevřený bazén s vyznačenými oddělenými
dráhami.
Provedení: cvičenci startují na povel, plavecký způsob je libovolný, délka plavaného
úseku je 200 m. Čas se zastavuje s dohmátnutím na stěnu bazénu. Přesnost měření času
je určena na 1 sekundu;
a) teplota vody nesmí být nižší než + 19 °C; pod startovními bloky musí být hloubka vody
nejméně 130 cm; plnění disciplíny začíná skokem ze startovního bloku nebo ze břehu
bazénu (start z vody je povolen); v jedné plavecké dráze může plavat pouze jeden
zkoušený; plavat lze libovolným způsobem, plavecké styly lze v průběhu plavání
libovolně střídat; při obrátkách se zkoušený musí dotknout stěny bazénu kteroukoliv částí
těla, zároveň může přerušit plavání na krátkou dobu; oznamování mezičasů je povoleno,
signalizovat počet uplavaných (zbývajících) bazénů také, ale jedině tak, aby nebyla
narušena práce rozhodčích,
b) pokud zkoušený neúmyslně opustí vyhrazenou plaveckou dráhu, po opravě chyby
může pokračovat v plnění disciplíny, pokud cvičenec dráhu opustí úmyslně či chodí
po dně, test je okamžitě ukončen. (Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS
ČR – částka 70/2008)
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3 Cíl a úkoly práce
3.1 Cíl práce
Cílem bakalářské práce je zjistit efektivitu studijního programu oboru Ochrana
obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání pomocí testů fyzické způsobilosti
k přijímacímu řízení k Hasičskému záchrannému sboru ČR.
Bakalářská práce je zaměřena na testování studentů závěrečného ročníku bakalářského
studia dvouoboru Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání – Tělesná výchova
a sport se zaměřením na vzdělávání vyučovaného na Fakultě tělesné výchovy a sportu
Univerzity Karlovy. V bakalářské práci je konkrétně zkoumána úspěšnost studentů
v testech fyzické způsobilosti při přijímacím řízení k Hasičskému záchrannému sboru
ČR. Výsledné hodnoty jsou v závěru porovnávány s uchazeči k HZS ČR z Plzeňského
kraje. Bakalářská práce se nezabývá zbylou částí přijímacího řízení, ale je zaměřena
pouze na fyzickou zdatnost respondentů. Závěry práce tedy nelze vztáhnout na přijímací
řízení jako na celek, ale pouze na část fyzických testů.
Před testováním bylo stanoveno několik výzkumných otázek:
Otázka č.1 – Kolik probandů by úspěšně splnilo testy fyzické způsobilosti?
Otázka č.2 – Ve které disciplíně dopadli probandi nejhůře?
Otázka č.3 – Ve které disciplíně byli probandi nejúspěšnější?
Otázka č.4 – Kolik probandů by se chtělo po ukončení studia přihlásit k HZS ČR?

3.2 Úkoly práce
Pro dosažení požadovaného cíle práce bylo nutné splnit dané úkoly:
1. Oslovit a získat dostatečný počet probandů na testování.
2. Napsat a podat žádost Etické komisi. Získat podepsaný informovaný souhlas od
každého probanda. Následně odevzdat Etické komisi.
3. Zajistit potřebné a vhodné prostory. Zajistit bezpečnost probandů během testování.
4. Otestovat probandy v co nejkratším časovém rozestupu, aby byly výsledky probandů
ze stejného období a nikdo nebyl zvýhodněn.
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5. Zjistit pomocí dotazníkového šetření, jaké disciplíny by probandi upřednostnili
během testů fyzické způsobilosti.
6. Zjistit pomocí dotazníkového šetření, kolik probandů by se chtělo po ukončení studia
přihlásit k HZS.
7. Zjistit pomocí dotazníkového šetření osobní informace o probandech.
8. Získat materiály o uchazečích k HZS ČR v Plzeňském kraji
9. Srovnat výsledky probandů s výsledky uchazečů k HZS ČR

28

4 Metodika práce
4.1 Výzkumný soubor
Testovanými subjekty byli studenti třetího ročníku dvouoborového studia Ochrana
obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání – Tělesná výchova a sport se zaměřením
na vzdělávání. Testovaných probandů bylo celkem 15. Zbylí 3 probandi, kteří studují
daný obor a byli požádáni o spolupráci, ale testování odmítli, byli zraněni, po zranění,či
měli jiné osobní důvody. Probandi byli pouze muži ve věku 21 – 24 let. Testování
z časových a osobních důvodů probandů muselo být rozděleno do několika dní. Pouze při
běhu byli všichni probandi testováni najednou. Plavání bylo z časových důvodů rozděleno
do dvou skupin, které byly testovány s odstupem jednoho týdne. Testování silových
schopností byly časově nejnáročnější, proto bylo testování prováděno v menších
skupinách. Během testování nebyl žádný proband zraněn.

4.2 Výzkumné prostředí
Před testováním bylo nutné požádat Etickou komisi o svolení testování a vytvoření
informovaného souhlasu, jejž museli všichni probandi podepsat. Informovaný souhlas
obsahoval podmínky a informace pro probandy o testování, jež je čekalo. Podpis
potvrzoval souhlas s účastí ve výzkumu a s anonymním zveřejněním naměřených hodnot
v rámci bakalářské práce. Informovaný souhlas, jenž byl všemi probandy bez problémů
podepsán, je uveden v příloze č. 2. Etická komise na základě všech splněných podmínek
žádost schválila (příloha č. 1).
Testování probíhalo v prostorách Univerzity Karlovy na Fakultě tělesné výchovy
a sportu. Pro vytrvalostní disciplínu běh 2000m byla využita atletická dráha. Silové
dovednosti byly testovány na workoutovém hřišti mezi bloky B a C koleje FTVS. Druhá
vytrvalostní disciplína plavání 200m byla testována v bazénu v Tyršově domě, který
je možné najít na adrese Újezd 450/40, 118 01 Malá Strana.
Do testování byly zapojeny i kolegyně z oboru, které testovány nebyly. Většinou šlo
o měření času (včetně kontrolního měření), zapisování výsledků do tabulky nebo
o kontrolu správnosti provedení cvičení. Měření bylo prováděno ručními stopkami
a výsledky byly zaokrouhlovány na desetiny sekund.
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Testovaní probandi se snažili, ale bohužel sami přiznali, že výsledky by mohli mít lepší.
Někteří cvičení ošidili z důvodu jiných fyzických zápočtů, které je čekaly v blízké době,
jiní z důvodů vlastního tréninkového plánu a další se přiznali, že se jednoduše nesnažili.
Jelikož nešlo probandům o žádný výsledek, jsou důvody pochopitelné. Pokud
by testovaní probandi měli o práci opravdový zájem, tréninku by jistě věnovali několik
týdnů či měsíců příprav. Samozřejmě by byli probandi během reálných testů mnohem
více ovlivňováni stresem, takže by pravděpodobně podali kvalitnější výsledky. Přesto
byly výsledky velmi dobré.
Hlavní částí bakalářské práce jsou testovaní probandi. Proto byl, kromě praktických testů,
které zjišťovaly fyzickou kondici účastníků, proveden ještě výzkum pomocí online
dotazníku. Dotazník obsahoval šest otázek a při vyplňování zabral průměrně 1-2 minuty.
O vyplnění dotazníku bylo probandy požádáno prostřednictvím sociální sítě Facebook.
Byl to nejrychlejší a i nejefektivnější způsob. Dotazník byl vyplněn během dvou dní.
Otázky, které dotazník obsahoval, byly doplňovací. První otázka vyžadovala vyplnění
jména. Výsledný dotazník je anonymní, jméno bylo potřeba vyplnit pouze
pro přiřazení odpovědí k výsledkům z testů fyzické způsobilosti. Další 2 otázky byly
zaměřeny na výšku a váhu jedinců. Čtvrtá otázka zjišťovala, z jakého kraje probandi
pocházejí. Otázka byla formou výběru možnosti pro snadnější sběr dat a příjemnější
práci s dotazníkem. Poslední otázka zaměřená na osobní informace o testovaných
osobách se týkala měsíce a roku narození. Dotazník uzavírala otázka Intenzita sportovní
aktivity za týden. Otázka byla výběrová a obsahovala pět odpovědí. Odpovědi byly od
nejnižší intenzity tréninků až po vysokou intenzitu. Pro upřesnění byl ke každé odpovědi
uveden počet dní provozované aktivity; Nízká intenzita (1 den z týdne), Mírná intenzita
(2 dny z týdne), Střední intenzita (3-4 dny z týdne), Středně vysoká intenzita (5 dnů
z týdne), Vysoká intenzita (6-7 dní z týdne). Podmínkou bylo, že aktivita musí trvat
minimálně hodinu a být náročnější např. trénink, posilovna, atp…
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4.3 Systém vyhodnocení
K rozhodnutí, zda jsou probandi OO-TVS úspěšní, či nikoliv, bylo třeba stanovit mezní
hodnotu v procentech. Nejprve byly vypočteny poměry úspěšnosti uchazečů k HZS ČR
v letech 2014 – 2016. Tyto poměry byly následně zprůměrovány a tento poměr je
používán jako směrodatný, tedy jako mezní hodnota. (Tabulka 9)
Tabulka 10 - poměry úspěšnosti uchazečů k HZS ČR

neuspěli (%)

uspěli (%)

uchazeči 2014

50

50

uchazeči 2015

8

92

uchazeči 2016

14

86

Průměr

(50+92+86)/3 = 76%

Zdroj: vlastní
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5 Výsledky
5.1 Dotazník o osobních informacích o probandech
Odpověď na otázku č. 6 je znázorněna v grafu č. 1. Téměř polovina probandů se sportovní
aktivitě věnuje 3-4 dny v týdnu. Pouze jeden proband se věnuje sportovní aktivitě
jedenkrát v týdnu. Dva respondenti trénují na vysoké úrovni.
Graf 1 - Míra sportovní aktivity za týden

Míra sportovní intenzity
Vysoká
13%

Mírná
13%

Středně vysoká
20%

Nízká
7%

Střední
47%

zdroj: vlastní
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Graf 2 - výška a váha probandů
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Graf č. 2 vykresluje výšku a váhu probandů. Probandi mají velmi rozdílný poměr mezi
výškou a váhou. Výška probandů je v rozmezí 20 cm. Váhový rozdíl mezi nejtěžším
a nejlehčím probandem je 31 kg.
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Graf 3 – Četnost krajů, v nichž mají probandi trvalé bydliště

Rozdělení studentů podle krajů v nichž bydlí
1
3

1
1
1

3
3
1

1
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Jihočeský

Ústeký

Pardubický

Plzeňský

Vysočina

Středočeský

Moravskoslezský

zdroj: vlastní

Testovaní probandi jsou z různých krajů. Ačkoli je studovaná fakulta v Praze, z hlavního
města pochází pouze jeden proband. Kraje, které se opakovaly, byly Středočeský,
Pardubický a Moravskoslezský.
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Graf 4 - rok narození probandů
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Graf č. 4 znázorňuje věk probandů. Cca 1 třetina je narozena v roce 1996, tudíž neztratila
během studia ani jeden rok. Přibližně 2. třetina jsou probandi narozeni v roce 1995.
V poslední třetině testu jsou ročníky 1993 a 1994.

5.2 Dotazník o testech fyzické zdatnosti
Probandi dostali po otestování jednoduchý rychlý dotazník v papírové formě. Dotazník
obsahoval čtyři otázky. V první otázce byla zjišťována zpětná vazba probandů na účel
výzkumu a to, zdali by se chtěli stát po ukončení studia či někdy v bližší budoucnosti
členy hasičského záchranného sboru ČR. Odpověď přinesla milé překvapení. Kladné
výsledky byly v poměru 2:1, takže deset probandů odpovědělo pozitivně a pět probandů
negativně. Druhá otázka byla rozdělena do 3 polouzavřených otázek o dvou možnostech.
Probandi si mohli vybrat, kterou z disciplín by si u přijímacích testů fyzické způsobilosti
zvolili. Tato disciplína byla nejrozporuplnější. Bylo očekáváno, že většina probandů zvolí
běh 2000m. Ale nestalo se tak a souboj vytrvalostních disciplín vyhrálo plavání 200m.
Osm probandů by zvolilo plavání, možná právě kvůli velmi kvalitní výuce nebo proto,
že plavání trvalo poloviční čas oproti běhu. Běh zvolilo o jednoho probanda méně, takže
sedm. Druhé rozhodování bylo mezi kliky a shyby. Zde by disciplínu kliky zvolilo
9 probandů. Shyby by upřednostnilo probandů 6. Tato disciplína byla nejméně úspěšná
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a probandi si to pravděpodobně uvědomovali, takže volili rozumně. Pouze jeden proband,
který nesplnil dostatečný počet shybů, by si disciplínu zvolil. Poslední dvojice byly
sed-lehy a přednožování. Zde jsou výsledky nejjednoznačnější. Sed-lehy by zvolilo
dvanáct probandů. Naopak přednožování by si vybrali probandi pouze tři. Zde je
rozhodování respondentů logické, protože tuto disciplínu nesplnilo šest probandů. Z toho
tři probandi dostali nulu bodů.

5.3 Běh 2000 m
Tato disciplína byla, až na výjimky, nejneoblíbenější a nejvíce ošizená. Důvod byl jasný.
Byla to časově nejnáročnější disciplína a minimálně polovina probandů netrénuje ryze
běh. Výsledky přesto nebyly špatné. Tuto disciplínu splnilo nad minimální bodovou
hranici 14 testovaných. Pouze jeden proband limitní dobu nestihl. Jeho čas byl 00:10:32,
což je o 1 minutu 23 sekund za předposledním doběhem. Proband by za takovýto výkon
dostal 22 bodů, což je téměř polovina z minimálních 40 bodů, které bylo potřeba získat.
Průměrný čas běhu byl 8 minut 18 sekund, průměrné tempo tedy je 4 minuty 9 sekund,
za což by se nemusel stydět leckterý závodník. Průměrné bodové hodnocení je 61 bodů,
ale probandi by se spíše dali rozdělit do dvou skupin, ti, kteří se pohybovali v rozmezí
40 – 50 bodů, a pak ti, kteří dosáhli přes 70 bodů. Samozřejmě mezi těmito výsledky je
i velmi pozitivní výjimka. Mezi testovanými probandy je proband, který je vicemistr
v běhu do vrchu a trojnásobný mistr Evropy (dvakrát v překážkovém běhu na 3000 m
a jednou v běhu na 5000 m). Nejlepší čas běhu na 3000 m zmíněného probanda
je 00:8:28,13, což je o pouhých 11 vteřin horší než průměrný čas testované skupiny
na 2000 m. Probandův čas při testování byl 00:07:12.
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Graf 5 - čas běhu 200 m
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Graf č. 5 znázorňuje výsledné časy běhu každého cvičence. Červená čára odděluje
cvičence, již by test splnili a ty, kteří by zkouškou neprošli. Na první pohled je jasné,
že jeden cvičenec by test nezvládl a jeden je blízko hranice bodového minima.

5.4 Plavání 200 m
Během prvního ročníku studia museli probandi OO-TVS splnit předměty plavání I
v zimním semestru, plavání II a plavání pro záchranáře v letním semestru. Druhý ročník
studia byl o plavání ochuzen. Do třetího ročníku byl zařazen předmět kondiční příprava
pro záchranáře. Tento předmět měl dvě části, prvních sedm týdnů byla atletická příprava
na atletickém stadionu FTVS, druhá část byla v bazénu v Tyršově domě. Během těchto
hodin prováděli probandi zejména průpravná plavecká cvičení a testovali své plavecké
dovednosti. Otázkou zůstává, zdali je tento koncept vhodně rozložen pro plaveckou
zdatnost probandů OO-TVS. V prvním ročníku byly tři předměty obsahující plavání,
ale během druhého ročníku nebyl zařazen ani jeden, takže spousta probandů svoji
získanou plaveckou zdatnost bohužel ztratila, nebo ji alespoň neudržela na takové úrovni
jako na konci prvního ročníku.
Přesto probandi podali kvalitní výkony. Zejména u této disciplíny byla nejlépe vidět
kvalita a profesionalita výuky na Fakultě tělesné výchovy a sportu. I přes to, že většina
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probandů přiznala, že plavání se aktivně nevěnuje, ba dokonce se mu většina vyhýbá,
výsledky byly nad očekávání. Průměrný čas testovaných probandů byl dokonce
o 1 minutu a 7 vteřin nad minimální bodovou hranicí. Jsou zde dva faktory, díky kterým
byly výsledky tak kvalitní. Prvním faktorem je již zmiňovaná kvalitní výuka, kterou
běžný občan České republiky nemá. Testy pravděpodobně počítají s tím, že uchazeči
budou plavci, kteří prošli základní výukou během školní docházky na základní a střední
škole a plavání se věnovali pouze ve svém vlastním zájmu. Tato skutečnost navazuje
na druhý faktor vysoké úspěšnosti probandů. Bodové hodnocení u disciplíny plavání je
velmi mírné. Možná právě z nedostatečného vzdělání v oblasti plavání běžných uchazečů.
Ať je důvod jakýkoliv, probandi OO-TVS by v této disciplíně dostali vysoký počet bodů,
který by jim s velkou pravděpodobností zajistil místo na vysoké příčce mezi ostatními
uchazeči.
Graf 6 - čas plavání 200 m
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Graf č. 6 znázorňuje výsledky časů z disciplíny plavání. Probandi by se dali rozdělit
do dvou skupin, když opominu jednu výjimku. Horší skupina, do které patří účastníci
číslo 2, 3, 5, 8, 9, 12, 14 a 15, má průměrný čas 3:47. Silnější skupina, do které patří
38

účastníci číslo 1, 4, 6, 7, 11 a 13, má průměr 3:25. Průměrný čas zdatnější skupiny je
o 22 vteřin lepší než čas méně zdatné skupiny. Jediný proband by touto disciplínou
neprošel. Zmíněný proband měl smůlu a k úspěšnému splnění disciplíny mu scházely
pouhé dvě vteřiny.
Graf 7 – porovnání bodů z vytrvalostních disciplín (běh 2000 m, plavání 200 m)
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Graf č. 7 porovnává body z vytrvalostních disciplín – plavání a běhu. Ačkoliv to většina
probandů neočekávala a více věřila běhu, z grafu je na první pohled zřejmé, že plavání
přineslo bodů více. U probanda číslo 1 je bodový rozdíl největší. Z plavání dostal téměř
ještě jednou tak velký počet bodů než u běhu. Jediný již zmíněný proband, jenž se věnuje
běhu na závodní úrovni, má z běhu lepší výsledky než z plavání, což je logické.
Stejné body z obou disciplín dostal proband číslo 9. Většina zbylých probandů dostala
o 10-20 bodů více z plavání než z běhu.

5.5 Shyby
Nejmarkantnější rozdíl mezi výsledky v jedné disciplíně byl v počtu shybů. Počet shybů
se různil o dvojnásobnou, někdy až o trojnásobnou hodnotu. Pouze jeden proband
se nedostal ani na bodovou škálu, jeho výsledek byl tedy ohodnocen 0 body. Tento
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proband zvládl pouhých 6 shybů. Sice byl jediný, kdo nedostal žádné body, ale rozhodně
nebyl jediný, kdo by tímto testem úspěšně neprošel. Minimální počet shybů, které musí
uchazeči splnit, je 10 shybů. Tento požadavek nesplnilo 7 probandů, což je polovina
testovaných. V rozmezí 6-9 shybů bylo 7 probandů. 11 nebo 12 shybů zvládli 3 probandi.
Též 3 probandi dosáhli kvalitního výkonu - 15-17 shybů. Nad 20 shybů, konkrétně
22 a 24 shybů měli 2 probandi.
Graf 8 - počet shybů
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Graf č. 8 znázorňuje počet shybů u každého cvičence a minimální bodovou hranici.
Na grafu jsou velmi dobře vidět slabší jedinci, kteří zůstali pod čarou, a naopak i ti jedinci,
kteří dosáhli velmi dobré výsledky.

5.6 Kliky
Na rozdíl od paralelního cvičení (shybů), též zaměřeného na horní část těla, primárně
na svaly horních končetin, prsních a zádových svalů, vyšly kliky mnohem lépe.
Až na jednu výjimku měli všichni cvičenci mnohem více bodů z kliků než ze shybů.
U tohoto cvičení by přes minimální bodovou hranici prošli všichni probandi. Kromě
jednoho, který měl ale na druhou stranu vysoký počet při shybování. Výjimka, o které
hovořím, je opět již zmíněný běžec, u kterého takovýto výsledek v silovém testu nemůže
být překvapivý či zarážející. Proband je vytrvalostní běžec, čili jeho trénink, schopnosti
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a i postava jsou formovány k tomuto účelu. Navíc sám přiznal, že má daný den ještě svůj
trénink a navíc se drží tréninkového plánu, který rozhodně posilování tohoto stylu
neobsahuje.
Graf 9 - počet kliků za 2 minuty
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Graf č. 9 znázorňuje počet správně provedených a uznaných kliků. Je zde vidět velký
propad cvičence s číslem 5, který disciplínu nezvládl. Oproti ostatním cvičencům je
výrazně nízko a pod čarou minimálního počtu kliků.

41

Graf 10 – Porovnání bodů z disciplín zaměřených na horní část těla (kliky a shyby)
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Méně než polovina probandů měla podobný počet bodů, výsledky zbylých respondentů
jsou markantně rozdílné. Graf č. 10 velmi přehledně vykresluje, že proband číslo 11 jako
jediný exceloval v obou disciplínách.

5.7 Sed-lehy
Sed-lehy jsou velmi známým testem, se kterým se každý respondent jistě setkal, takže
nebyl problém s vysvětlením a dodržováním pravidel. Kromě dvou probandů, kteří byli
výrazně slabší, byly zde výsledky velmi dobré. Probandi udělali kolem šedesáti sed-lehů.
V grafu č. 11 nelze přehlédnout odlehlou hodnotu, kde respondent dokázal udělat
107 sed-lehů. Průměrný počet sed-lehů všech respondentů je 63 sed-lehů, což je téměř
1 sed-leh za 2 vteřiny.
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Počet sed-lehů

Graf 11 - počet sed-lehů za 2 minuty
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Graf č. 11 znázorňuje počet sed-lehů u každého cvičence. Pod minimální bodovou hranicí
jsou dva cvičenci. Oproti ostatním probandům, kteří jsou si, až na výjimky, celkem rovni,
mají neúspěšní cvičenci přibližně o 25 sed-lehů méně.

5.8 Přednožování v lehu
Přednožování v lehu bylo pro probandy náročnější, zejména proto, že byla tato disciplína
plněna po několikaminutové pauze po disciplíně sed-lehy. Spousta probandů během
tohoto cvičení využívala odpočinkové polohy, ve kterých často skončili. Někteří probandi
ukončili cvičení dokonce před časovým limitem. Že bylo cvičení náročnější, je vidět
i na výsledcích, které nebyly tak kvalitní jako u sed-lehů. Toto cvičení nesplnilo
6 respondentů, což je trojnásobek oproti sed-lehům. Výsledky třech probandů byly těsně
nad hranicí. 5 probandů bylo velmi úspěšných a cvičení jim nedělalo výrazný problém.
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Graf 12 - počet přednožení za 2 minuty
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Graf č. 12 znázorňuje počet přednožení u každého cvičence. Výsledky v tomto grafu jsou
velmi rozmanité. Cvičenci pod čarou jsou na podobných hodnotách, ale cvičenci, kteří
se nad čáru minimálního počtu přednožení dostali, mají velmi rozdílné výsledky.
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Graf 13 – Porovnání bodů z disciplín zaměřených na břišní svaly (sed-lehy, přednožování)
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Graf č. 13 znázorňuje výsledky obou silových cvičení. Zelená spojnice je, až na několik
málo výjimek, téměř paralelní s modrým grafem, jen o několik bodů výše. Lze tedy říci,
že probandi měli u přednožování větší problémy než u leh-sedů, ale všem se výsledek
zhoršil o podobnou část. Proband číslo 11 na první pohled opět exceluje v obou
disciplínách.
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5.9 Vyhodnocení testů tělesné zdatnosti
Probandi měli velmi kvalitní výsledné hodnocení. Dle bodové tabulky by po sečtení všech
získaných bodů splnili testy fyzické způsobilosti všichni probandi. Bohužel ale není
možné přehlédnout podmínku, že uchazeč musí disciplíny splnit na minimální počet
bodů, což bylo 95 bodů. Po vyřazení třech probandů, kteří nesplnili zmíněnou podmínku
minimální bodové hranice, by testy fyzické způsobilosti úspěšně splnilo 12 probandů.
Z tabulky č. 8 lze vyčíst, že nejnižší součet bodů nejhoršího probanda, jenž neuspěl, je
130, což je o 45 bodů více, než je hranice minimálního počtu bodů. Nejnižší součet bodů
probanda, který uspěl, je 153 bodů. Polovina probandů, konkrétně 6, mělo přes 200 bodů
a jeden proband měl dokonce přes 300 bodů.
Tabulka 11 - Celkové bodové hodnocení z testů

Bodové hodnocení
2

204
180

3

130

4

222

5

215

6

152

7

231

8

192

9

173

10

162

11

323

12

153

13

213

14

170

15

258

1

zdroj: vlastní

Ve výsledcích testů se nejvýrazněji odrazila náročná a důsledná výuka plavání. V této
disciplíně byli probandi dle bodové škály výrazně lepší než v běhu. Důvodem bude možná
to, že běh je mnohem přirozenější a známější pohyb pro běžnou populaci, než plavání
správným stylem, které je efektivní. Pravděpodobně proto je běh hodnocen přísněji než
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plavání. I přes to si byli probandi jistější v disciplíně běh 2000 m, protože v plavání nemají
dostatečnou důvěru. Bohužel bezdůvodně.

5.10 Srovnání výsledků probandů s uchazeči k HZS ČR
V roce 2014 bylo 11 přihlášených uchazečů, ale k testům se jich dostavilo pouze 8.
Z tohoto počtu bylo úspěšných 50% uchazečů. Probandi OO-TVS by tedy byli o 30%
úspěšnější než uchazeči v daném roce.
Rok 2015 byl pro uchazeče velmi úspěšný. Účast byla sice v porovnání s počtem
přihlášených občanů poloviční, ale ze třinácti zúčastněných uchazečů byla 92%
úspěšnost. Úspěšnost uchazečů o 12% převyšuje úspěšnost testovaných probandů,
ale přesto uchazeči neměli vyšší průměrný počet celkových bodů.
V roce 2016 byli uchazeči v procentech úspěšnosti též lepší než probandi OO-TVS.
Ze třinácti přihlášených se přijímacího řízení zúčastnilo pouze 7 uchazečů. Z tohoto počtu
bylo 86% úspěšných uchazečů, což je o 6% více než úspěšnost testovaných probandů.
Z těchto výsledků vyplývá, že by probandi byli úspěšnější pouze v roce 2014. Když se
ale porovnají průměrné hodnoty získaného množství bodů, jsou probandi průměrně
o 41 bodů lepší než uchazeči. Pokud by probandi absolvovali přijímací řízení zároveň
s běžnými uchazeči, v testech fyzické způsobilosti by byli pravděpodobně úspěšnější.
(Příloha 3)

5.11 Výzkumné otázky
Otázka č.1 – Kolik probandů by úspěšně splnilo testy fyzické způsobilosti?
Testy fyzické způsobilosti by úspěšně zvládlo 12 probandů. Tato otázka je podrobně
rozebrána v podkapitole 4.9.
Otázka č.2 – Ve které disciplíně dopadli probandi nejhůře?
Nejproblémovější disciplínou bylo pro probandy shybování, které ale bylo pouze
o jednoho probanda neúspěšnější než přednožování.
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Otázka č.3 – Ve které disciplíně byli probandi nejúspěšnější?
Ačkoliv probandi tento výsledek jistě nepředpověděli, nejúspěšnější disciplínou se stalo
plavání, které bylo následováno disciplínou běh. Ve vytrvalostních disciplínách byli
probandi zdatnější než v disciplínách silových.
Otázka č.4 – Kolik probandů by se chtělo po ukončení studia přihlásit k HZS ČR?
Odpovědi na danou otázku byly milým překvapením. Z patnácti dotazovaných probandů
by 10 z nich chtělo být v budoucnosti profesionálním hasičem.
Závěr výzkumných otázek je takový, že 2/3 z patnácti dotázaných by měli zájem stát se
profesionálními hasiči a 4/5 z patnácti testovaných probandů by byli úspěšní v testech
fyzické zdatnosti. Nejproblémovější disciplínou byly shyby a nejúspěšnější disciplínou
bylo plavání.
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6 Diskuze
Možnost zlepšení prokazatelnosti výsledků je shledána v rozšíření vzorku testovaných,
protože je práce založena na otestování pouze jednoho ročníku oboru OO-TVS. Získat
obsáhlejší databázi vzorků by bylo možné tím, že by se výzkum prováděl po několik let,
protože každý ročník daného oboru navštěvuje dvacet až třicet probandů. Další možností,
jak pokračovat ve zlepšování kvality práce, by bylo zajistit pro porovnání probandů FTVS
a uchazečů k HZS ČR data z hasičských sborů z celé České republiky.
Výsledné hodnoty testovaných probandů by mohly být na vyšší úrovni. Znatelné by jistě
bylo, kdyby byli probandi informováni o testování například s půlročním předstihem.
Tím by měli dostatek času se na testy fyzické způsobilosti náležitě připravit a podat
kvalitnější výkony. Ještě vyšší úroveň výsledků by bylo možné získat poskytnutím
tréninkového plánu, který by probandi dodržovali. Probandi by byly jistě ještě úspěšnější.
Na druhou stranu by výsledky neodrážely skutečnou fyzickou zdatnost probandů, kterou
získají během studia.
Zajímavá by byla i verze testovat probandy v průběhu celého bakalářského studia. Ideálně
každý rok v druhé půlce letního semestru. Z tohoto výzkumu by se daly vyhodnotit změny
ve fyzické zdatnosti probandů. Po prvním ročníku by pravděpodobně úroveň fyzické
zdatnosti probandů byla na vyšší úrovni, než ve třetím ročníku studia. Důvodem této
domněnky je náplň plánu prvního ročníku, jenž obsahuje šest předmětů zaměřené
na fyzickou aktivitu. Studijní plán třetího ročníku obsahuje pouze dva předměty zaměřené
na fyzickou aktivitu, a to sebeobranu a úpoly.
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7 Závěr
Cílem práce bylo zjistit efektivitu studijního programu oboru OO-TVS v oblasti fyzické
úrovně probandů. Z průměrných výsledků uchazečů v Plzeňském kraji byla vypočítána
mezní hodnota, díky které je možné určit úspěšnost, či neúspěšnost probandů. Díky této
hodnotě lze vyjádřit výsledky testování.
Testovaných probandů oboru OO-TVS bylo celkem patnáct. Z celkového počtu, by testy
fyzické zdatnosti úspěšně splnilo 12 probandů. V procentech by bylo 80% probandů
úspěšných a 20% probandů neúspěšných. Hranice úspěšnosti, jež byla vypočítána
a určena z výsledků uchazečů k HZS ČR z běžné populace, je 76% úspěšných uchazečů
z celkového počtu testovaných. Od probandů, kteří studují Fakultu tělesné výchovy
a sportu, se očekává, že budou mít vyšší fyzickou úroveň než ostatní občané ČR.
Testovaní probandi byli úspěšní z 80%, což je 4% nad určenou hranicí úspěšnosti.
V závěru práce je tedy možné tvrdit, že většina probandů je dobře připravena na fyzické
testy k HZS ČR.
Závěrečná otázka k zamyšlení je, zdali by tvůrci testů fyzické způsobilosti neměli
přehodnotit bodové hodnocení. Minimální bodovou hranici překročili i probandi, již
by v testech neuspěli. Polovina probandů překročila minimální bodovou hranici
o 100 bodů a někteří i o více. Jelikož je povolání hasiče fyzicky náročné, uchazeči by
měli mít vysokou fyzickou úroveň. Nízká bodová hranice, kterou všichni probandi bez
problémů překročili, dle mého názoru není adekvátní a je podhodnocena.
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