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VÝZNAM TESTOVÁNÍ KONDIČNÍ PŘIPRAVENOSTI 

 

Kontrola stavu trénovanosti je běžnou součástí sportovního tréninku, na základě které trenér 

může dále stimulovat jednotlivé faktory výkonu jednotlivce.  

Kondiční připravenost jedince je základem pro realizaci specifické techniky a pro vyrovnání se 

s požadavky tréninkového a soutěžního zatěžování. Bez znalosti přesné úrovně kondiční 

připravenosti karatistů hrozí, že trenéři budou pouze odhadovat kondiční připravenost a budou 

sklouzávat k hodnocení jen na základě výkonu v soutěži. Z toho lze ale usuzovat jen na 

aktuální výkonnost, nikoliv však budoucí. 

Testování několika faktorů výkonu může odhalit (i u doposud na soutěžích úspěšného jedince) 

prvky přetrénovanosti, nebo naopak nedostatky, jejichž úpravou může dojít k optimalizaci 

výkonnosti jedince.  

Z výše uvedených důvodů předkládáme soubor motorických testů, které mohou být uplatněny 

při zjišťování a ověřování kondiční připravenosti. Celý soubor je sestaven z prvků, které jsou 

zaměřeny na konkrétní pohybové schopnosti a dovednosti potřebné pro realizaci výkonu v 

karate. Prvky se vzájemně doplňují a jejich kombinace se snaží zachytit komplexní 

připravenost karatisty. 

Uvedené testy jsou doporučené pro věkové kategorie počínaje staršími žáky. Vzhledem 

k faktu, že struktura sportovního výkonu se navíc vyvíjí v čase souběžně s biologickým 

vývojem organismu, jsou některé testy omezené věkem (tabulka doporučených testů 

s ohledem na věk je uvedena dále). 

Při výběru testů byl kladen důraz hlavně na jednoduchost provedení, ale zároveň i na validitu, 

objektivitu a spolehlivost testu. Výběr byl proveden na základě struktury sportovního výkonu 

v karate, tzn. faktorů, které přímo podmiňují výkon v karate, ale i těch faktorů, které nepřímo 

podmiňují výkon v karate, avšak se navzájem doplňují. Analýza těchto faktorů proběhla na 

základě literární rešerše (Zemková, 1999; Šebej, 1991; Zbiňovský, 1990; Vanderka a Longová, 

2012; Fojtík, 1973; Král a kol., 2004; Longa, 1997). Všechny testy by měly být proveditelné 

v každém klubu bez nároku na speciální vybavení. 

 

S pomocí výsledků, které trenéři dodají, lze lépe pracovat s naší mládeží na úrovni 

klubové i reprezentační. Reprezentace může výsledky strategicky používat 

k individualizaci tréninkového procesu u vybraných jedinců a trenérsko-metodický 

úsek získá informace, zda se kondiční připravenost našich karatistů zlepšuje, stagnuje 

či upadá a jaká lze podniknout příslušná opatření. Současné referenční normy uvedené 

na konci dokumentu jsou vztažené na běžnou populaci (unifittest, eurofittest apod.), na 

strukturu výkonu sportů podobných či na normy z testování karatistů z let minulých 

(např. Zbiňovský, 1990), které však již nemusejí reflektovat požadavky na současné 

karate. Po dlouhodobém testování se lze stanovit nové normy (doporučená změna 

norem po 3-4 letech). 
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Celá povinná testová sestava je stanovena tak, že ji lze provést během jedné tréninkové 
jednotky. Nejsou kladeny speciální nároky na vybavení.  
 
Klub, který má zájem se podílet na tvorbě norem zašle anonymní výsledky testování (každá 
osoba testována pouze 1x) na mail tmk@czechkarate.cz. Místo jména testované osoby lze 
napsat iniciály, nebo pouze číslo. Nutné je však dodržet datum narození, díky kterému se 
v tabulce přepočítává věk.  
 
Testovaná osoba musí být zdravá, bez zranění limitující výkon a v ideální formě 
trénovanosti. Testování by tedy mělo probíhat na konci přípravného období.  
 
Díky Vámi zaslaným výsledkům budou moci vzniknout NORMY specifické pro populaci 
karatistů. Očekává se, že tyto normy by mohly vzniknout během dvou let, kdy se 
předpokládá sběr dostatečného množství dat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DŮLEŽITÉ ODKAZY 

 
VIDEO: vizuální podpora vybraných testů: https://youtu.be/CY1BwxBRZ5I 
 
TABULKA: tabulka se vzorci pro záznam dat dostupná na webu ČSKe 
 
MAIL: mail pro zaslání anonymních výsledků: tmk@czechkarate.cz  

mailto:tmk@czechkarate.cz
https://youtu.be/CY1BwxBRZ5I
https://youtu.be/CY1BwxBRZ5I
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ZÁKLADNÍ INFORMACE 

POŘADÍ REALIZACE POVINNÝCH TESTŮ  

č. Test Poznámky 

1. Věk, výška, hmotnost  

2. Sit and reach test (přesah v sedu) Nutná realizace se standardizovanou lavicí 

3. Výška kopu  

4. Flexibilita kotníku  

5. Leh-sed za 1min  

6. Agility T-test Pozor na správné rozměry plochy 

7. Skok daleký z místa  

8. Hod medicinbalem přes hlavu Pozor na hmotnost použitého medicinbalu 

9. Hod medicinbalem trčením ze sedu Pozor na hmotnost použitého medicinbalu 

10. Rychlost úderů Pozor na správné provedení 

11. Rychlost kopů Pozor na správné provedení 

 

DOPLŇKOVÉ VOLITELNÉ TESTY 

č. Test Poznámky 

1. Shyby Dva druhy provedení 

3. Beep test* Pozor na správnou formu testu 

2. Determinační test Nutný software a hardware 

* Ideálně provádět v samostatný den po odpočinku 

Další volitelné testy mohou být doporučeny časem na základě výsledků ze sběru dat a 
vytvoření norem. 
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REALIZACE TESTŮ V ZÁVISLOSTI NA KATEGORII 

Test 

Starší žáci 

a žákyně 

12-13 let 

Dorostenci  

a dorostenky 

14-15 let  

Junioři a 

juniorky 16-

17 let 

Muži a ženy 

+18 let 

Věk, výška, hmotnost X X X X 

Sit and reach test (přesah v sedu) - X X X 

Výška kopu  - X X X 

Flexibilita kotníku - X X X 

Leh-sed za 1min X X X X 

Agility T-test X X X X 

Skok daleký z místa X X X X 

Hod medicinbalem přes hlavu - X X X 

Hod medicinbalem trčením ze sedu - X X X 

Rychlost úderů - X X X 

Rychlost kopů - X X X 

Počet shybů - - X1 X1 

Výdrž ve shybu - - X2 X2 

Beep test - X X X 

Determinační test - X X X 

1 Jen mužské kategorie; 2 Jen ženské kategorie 
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POVINNÉ TESTY 
 
VĚK 
 
Věk se uvádí s přesností na celé roky (případně do excelové tabulky určené k testování, je-li 
k dispozici, na desetinná místa vzhledem k datu testování, tzn. uvést přesné datum narození). 

 

VÝŠKA 
 
Pomůcky: měřící pásmo na stěně (pokud není specifický měřící přístroj). 
 
Provedení: vzpřímená poloha ve stoji spatném, bez bot. 
 
Hodnocení: v centimetrech s přesností na 1 cm. 

 
HMOTNOST 
 
Pomůcky: nášlapná váha. 
 
Provedení: bez bot, v šortkách a tričku. 
 

Hodnocení: v kilogramech s přesností na 0,1 kg.  
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SIT AND REACH TEST 
 
Test: flexibilita dolních končetin. 
 
Pohybový úkol: dosáhnout prsty co nejdál v hlubokém předklonu. 
 
Provedení: v prostoru umístíme lavičku. Na desku lavičky vyznačíme čárou místo, do kterého 
se promítá tzv. pata lavičky (čelo kolmé desky, na které lavička stojí, bod 0). Tato čára vede 
napříč přes horní desku lavičky. Jedno měřidlo umístíme od vyznačené čáry vpřed, druhé 
směrem vzad (tedy jakoby směrem ke kolenům testovaného). 
 
Pravidla: testovaný cvičenec si v sedu opře chodidla kolmo o patu lavičky/box. Pomalu se 

předkloní, sune dlaně po horní desce lavičky a snaží se dosáhnout co nejdále. Na tomto místě 

se pak snaží udržet ruce po dobu 2 s. 

Záznam a hodnocení: zaznamenáme vzdálenost (cm) kam cvičenec dosáhl. Pokud testovaný 

nedosáhne ke špičkám prstů svých dolních končetin, měříme zápornou hodnotu. Test se 

provádí 2x a dále se pracuje pouze s vyšší naměřenou hodnotou. Výsledky jsou v cm. 

Pomůcky: lavička - měřidlo/pravítko; nebo sit and reach box (viz obr.) 

  

Obrázek: Sit and Reach test s lavičkou 

(Měkota a Blahuš, 1983) 
Obrázek: Sit and Reach box 
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VÝŠKA KOPU MAWAŠI-GERI 

 
Test: specifická flexibilita. 
 
Pohybový úkol: správnou technikou mawaši geri vykopnout co nejvýše. 
 
Provedení: cvičenec provede 5x mawaši geri na podložku umístěnou na stěně. Kontrolní 
osoba zaznamenává výšku kopu.  
 
Pravidla: provedení nejlépe tak, aby se pata stojné nohy nezvedala od země. Kop by měl být 
provedený v rámci techniky karate. Trenér by měl stát v takovém úhlu, aby byl měl dostatečný 
prostor k pozorování výšky kopu.  
 
Záznam a hodnocení: počítá se nejlepší z 5 pokusů. K hodnocení se uvádí index flexibility. 
 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =
𝑚𝑎𝑥. 𝑣ýš𝑘𝑎 𝑘𝑜𝑝𝑢 [𝑐𝑚]

𝑣ýš𝑘𝑎 𝑐𝑣𝑖č𝑒𝑛𝑐𝑒 [𝑐𝑚]
 

 
Pomůcky: rovná stěna kolmá na rovnou podlahu, měřidlo. 
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FLEXIBILITA KOTNÍKU 

 
Test: specifická flexibilita. 
 
Pohybový úkol: dotknout se kolenem stěny při co možná největší vzdálenosti palce chodidla 
od stěny současně za udržení paty v kontaktu se zemí.  
 
Provedení: testovaná osoba si klekne přibližně 30 cm od stěny. Chodidlo přední nohy je celou 
svou plochou v kontaktu se zemí. Testovaná osoba provádí dorzální flexi v kotníku tak, že 
přibližuje koleno ke stěně. Pokud se nedokáže dotknout kolenem stěny při udržení paty na 
zemi, vrátí se kolenem zpět, přiblíží chodidlo o kousek blíže ke stěně a pokus opakuje do té 
doby, dokud nedojde ke kontaktu kolene se stěnou. Měření provádíme u obou končetin.   
 
Pravidla: měření provádíme bez bot či jinak zvýhodňujících podmínek. Pata musí být při 
dotyku kolene na zemi.  
 
Záznam a hodnocení: při dotyku kolene stěny u udržení paty na zemi se hodnotí vzdálenost 
palce od stěny v cm. U obou končetin provádíme pouze 1 měření.  
 
 
 
Pomůcky: rovná stěna kolmá na rovnou podlahu, měřící pásmo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek: Dotyk stěny kolenem (Pešek, 2019) 
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LEH-SED OPAKOVANĚ 

 
Test: test dynamické, silově vytrvalostní schopnosti břišních svalů a bedro-kyčlo-stehenního 
svalstva. 
 

Pohybový úkol: provádět změnu pozice z lehu do sedu opakovaně po dobu 1 min. 

 
Provedení: testovaný cvičenec provádí opakovaně (po dobu 60 s) změnu polohy z lehu přes 

sed a vrací se zpět do lehu. V sedu se oběma lokty dotkne kolen, v lehu se dotknou podložky 

záda a hřbety rukou. Paty jsou stále na podložce. Po celou dobu cvičení je úhel v kolenou 90º. 

Na pokyn trenéra testovaný zahájí cvičení a cvičí po dobu 60 s, cvičení ukončí také na pokyn 

trenéra. Pohyb by měl být prováděn plynule, ale z důvodu únavy umožníme ve cvičení krátké 

pauzy. 

Pravidla: cvičenci pracují ve dvojicích. Jeden provede leh pokrčmo (stehna a kolena svírají 

úhel 90º) a ruce dá v týl (prsty propletené). Chodidla má ve vzdálenosti cca 20–30 cm od sebe. 

Partner mu fixuje chodidla za nárty na podložce. Partner počítá, kolik cyklů bylo za dobu 60 s 

zopakováno (1 cyklus je z lehu do sedu a zpět do lehu).  

Záznam a hodnocení: test provádí cvičenec 1x. Hodnotíme počet cyklů vykonaných za 1 min. 

Pomůcky: tatami nebo žíněnka, stopky nebo hodinky umožňující přesně odměřit 60 sekund. 
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AGILITY T-TEST 
 

Test: měří rychlost a hbitost v pohybu vpřed, vzad a stranou. Je dobrým ukazatelem speciální 

rychlosti, která je nezbytná pro sporty vyžadující vysokou míru koordinace. 

Pohybový úkol: oběhnout co nejrychleji vyznačené mety sprintem vpřed, stranou a pohybem 

vzad. 

Provedení: na hvizd píšťalky cvičenec vybíhá od základny, dotkne se prostředního kužele, 

zabočí vlevo, dotkne se levého kužele. Poté běží k pravému kuželu, kterého se opět dotkne. 

Běží zpět dotýká se prostředního kužele a vrací se zpět na start (pozadu). 

Pravidla: cvičenec běží co nejrychleji vpřed k prostřednímu kuželu. K postranním kuželům 

běží stranou a nohy se nesmí křížit. Zpět se vrací během vzad.  Test končí, až se dotkne opět 

základního kužele. Měří se čas s přesností na 0,1 s. Vzdálenost základny je 9,14 m 

a vzdálenost od středového kužele ke krajním je 4,6 m. Rozmístění kuželů a dráha běhu viz 

obr. 

Záznam a hodnocení: dbejte na to, aby se testovaný dotýkal spodku kuželů a aby se 

pohyboval cvalem stranou nikoliv s překrokem. Počítejte nejlepší čas ze tří pokusů s přesností 

0,1 vteřiny. 

Pomůcky: pásmo, 4 kužele, stopky. 
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SKOK DALEKÝ Z MÍSTA  
 

Test: dynamická síla dolních končetin. 
 
Pohybový úkol: dosáhnout skokem z místa odrazem snožmo co nejdelší vzdálenost.  
 
Provedení: testovaný cvičenec se postaví do stoje mírně rozkročného s chodidly 

rovnoběžně v šíři ramen a špičkami těsně před odrazovou čarou. Provede podřep spojený 

s předklonem trupu a zapažením a následně odrazem snožmo se současným švihem paží 

vpřed skočí co nejdále. Provádí se celkem tři pokusy. 

Pravidla: není dovoleno poskočení před odrazem, použití jakékoliv dodatečné opory 
(pevný okraj doskočiště...), použití treter a dalších zvýhodňujících pomůcek. Odrazová i 
dopadová plocha musí být zhruba ve stejné výši, tedy na rovině. 
 
Záznam a hodnocení: hodnotí se délka skoku v centimetrech (cm) od odrazové čáry 
kolmo k poslední stopě dopadu bližší nohy k odrazové čáře (týká se i dotyku jiné části těla 
než chodidlem). Vybíráme nejlepší ze 3 pokusů.  
 
Pomůcky: pevný, rovný a neklouzavý povrch, měřící pásmo. 

  

Obrázek: Měkota a Blahuš (1983) 
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HOD MEDICINBALEM OBOURUČ PŘES HLAVU  
 
Test: dynamická síla horní poloviny trupu a horních končetin. 
 
Pohybový úkol: dosáhnout hodem medicinbalu obouruč přes hlavu z místa co nejdelší 
vzdálenosti.  
 
Provedení: testovaný cvičenec se postaví do stoje mírně rozkročného s chodidly 

rovnoběžně v šíři ramen a špičkami těsně před odrazovou čarou. Medicinbal drží obouruč 

nad hlavou. Cvičenec provede nápřah za hlavu spojený se záklonem. 

Pravidla: není dovoleno použití výkroku, rozběhu, překročení odrazové čáry a dalších 
zvýhodňujících činností.  
 
Záznam a hodnocení: hodnotí se celková délka hodu od odrazové čáry k místu dopadu 
medicinbalu s přesností na centimetry (cm). Vybíráme nejlepší ze 3 pokusů.  
 
Pomůcky: pevný, rovný a neklouzavý povrch (délka cca 20 m), medicinbal (2 kg), měřící 

pásmo, papír, tužka. 
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HOD MEDICINBALEM OBOURUČ TRČENÍM ZE SEDU  

 
Test: dynamická síla horních končetin. 
 
Pohybový úkol: dosáhnout hodem medicinbalu trčením od prsou ze sedu co nejdelší 
vzdálenost.  
 
Provedení: testovaný cvičenec si sedne tak, že se opírá zády o zeď a dolní končetiny jsou 
natažené před tělem. Medicinbal drží obouruč na prsou. Následně míč odhazuje trčením 
co nejdále vpřed v ideálním úhlu 45° 
 
Pravidla: při odhodu cvičenec nepředklání trup a záda jsou po celou dobu v kontaktu se 
zdí. Vybíráme nejlepší ze 3 pokusů.  
 

Záznam a hodnocení: hodnotí se celková délka hodu od zdi k místu dopadu medicinbalu 
s přesností na centimetry (cm). Vybíráme nejlepší ze 3 pokusů.  
 
Pomůcky: pevný, rovný a neklouzavý povrch (délka cca 12 m) medicinbal (2 kg), měřící 

pásmo. 
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RYCHLOST ÚDERŮ 
 
Test: specifická rychlostní vytrvalost horních končetin. 
 
Pohybový úkol: cvičenec provede co nejrychlejších 60 úderů horními končetinami. 
 
Provedení: cvičenec zaujme svůj bojový střeh a vykonává do dvou lap kombinaci dvou úderů: 
levé džódan seiken cuki a pravé čůdan seiken cuki, bez změny vzdálenosti (varianta pro 
praváka – tzn. levý guard, hidari hanmi). Kontrolní osoba drží lapy ve stejné výšce (horní a 
střední pásmo).  
 
Pravidla: je třeba zácvik, aby provedení úderů bylo v rámci techniky karate (kumite). 
Provedení kombinací je bez změny vzdálenosti od „lapaře“. Počítá se 30 provedených 
kombinací (30x džódán a 30x čůdán cuki).  
 
Záznam a hodnocení: počítá se čas (za 30 kombinací) s přesností na 0,1s. 
 
Pomůcky: dvě lapy, stopky. 
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RYCHLOST KOPŮ 
 
Test: specifická rychlostní vytrvalost dolních končetin. 
 
Pohybový úkol: cvičenec provede co nejrychlejších 30 kopů mawaši geri z pření nohy. 
 
Provedení: cvičenec zaujme bojový postoj a vykonává 30x mawaši geri z přední nohy. 
Nejprve jednou a pak i druhou nohou v opačném střehu.  Kontrolní osoba drží lapu v pásmu 
džódan (horní pásmo). 
 
Pravidla: je třeba zácvik, aby provedení kopu bylo v rámci techniky karate (kumite). Provedení 
kopů je bez změny vzdálenosti od „lapaře“. Počítá se 30 provedených kopů. 
 
Záznam a hodnocení: počítá se čas od zvednutí nohy prvního kopu do položení nohy na 
zem po posledním kopu (30 kopů) s přesností na 0,1s. 
 
Pomůcky: 1 lapa, stopky. 
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DOPLŇKOVÉ VOLITELNÉ TESTY 

POČET SHYBŮ 
 

Test: test svalové vytrvalosti horních končetin (jen muži). 

Pohybový úkol: provést co nejvíce shybů na doskočné hrazdě. 

Provedení: testovaný cvičenec provádí shyb z polohy visu do polohy, kdy má bradu nad žerdí 
hrazdy. 
 
Pravidla: testovaný cvičenec se drží nadhmatem (palec obepíná žerď zespodu) v šíři ramen. 
Má dosáhnout co největšího počtu shybů tak, že se z visu přitáhne tak vysoko, aby měl bradu 
nad žerdí. Test se provádí plynule bez zastavení, nedělá se hmit ani přítrh.  Měření je 
skončeno, když cvičící nevytáhne bradu nad žerď. 
 
Záznam a hodnocení: skóre měříme v počtu shybů. Registrujeme počet správně 
provedených shybů. Test se provádí jednou. 
 
Pomůcky:  doskočná hrazda o průměru žerdi 2,5 cm v takové výšce, aby testovaný cvičenec 
mohl viset s napnutými pažemi i napnutými dolními končetinami a chodidly se nedotýkal 
podložky, žíněnka, stopky. 
  

Obrázek: Měkota a Blahuš (1983) 
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VÝDRŽ VE SHYBU 
 
Test: test svalové vytrvalosti horních končetin (jen ženy). 
 
Pohybový úkol: v poloze shybu vydržet viset co nejdelší dobu. 
 
Provedení: testovanou osobu vysadíme na hrazdu, na které visí v poloze shybu s bradou nad 
žerdí po co nejdelší dobu. 
 
Pravidla: testovaná osoba uchopí žerď nadhmatem (palec obepíná žerď zespodu) v šíři 
ramen (viz obr.). Zaujme polohu ve shybu, při níž je brada nad žerdí. V této poloze vydrží co 
nejdéle, nedotýká se hrazdy žádnou částí obličeje. Test skončí, klesne-li brada pod úroveň 
hrazdy. 
 
Záznam a hodnocení: skóre měříme v sekundách. Test se provádí jednou. Během měření 
nehlásíme čas. Skóre se zaznamenává s přesností na 1 s.  
 
Pomůcky: doskočná hrazda o průměru žerdi 2,5 cm, pod hrazdou umístěná žíněnka,  
stolička, stopky. Lze provádět i na nižší hrazdě, ovšem cvičenec se nesmí dotýkat nataženými 
dolními končetinami země.  
 
  

Obrázek: Měkota a Blahuš (1983) 



Trenérsko-metodická komise ČSKe 
 

 
 

 

Trenérsko-metodická komise ČSKe       tmk@czechkarate.cz 

BEEP TEST 
 

Test: testuje dlouhodobé vytrvalostní schopnosti a z fyziologického hlediska indikuje 

maximální aerobní možnosti organismu. 

Pohybový úkol: běžet po co nejdelší možnou dobu mezi vyznačenými značkami (20m) 

v akustickém intervalu, který se postupně zkracuje.  

Provedení: testovaný běhá na trati 20 metrů od jedné čáry ke druhé, té se dotkne jednou 
nohou a běží zpět. Rychlost běhu je kontrolována zvukovými signály vysílanými v pravidelných 
intervalech. Znamená to, že na každý zvukový signál musí běžec dosáhnout na jednu z 
koncových čar. Cvičící reguluje rychlost svého běhu vždy po skončení každého úseku 
(tolerance jsou 1-2 metry). Rychlost běhu je zpočátku pomalá (např. 8 km/hod.), ale narůstá 
každou minutu (ve 20. minutě se běhá rychlostí 18km/hod.). Například první 20 metrový úsek 
se běží za 9 sekund, desátý úsek už za 5,5 sekundy.  

Pravidla: cílem testovaného je udržet na dráze 20 metrů postupně se zvyšující rychlost běhu 
po dobu co nejdelší, přičemž na každý zvukový signál je nutné dosáhnout čáru v daném 
časovém limitu. Povolen je maximální rozdíl dvou kroků. Audio záznam obsahuje mimo signál 
pro dosažení čáry také průběžnou informaci o době trvání testu. Platí poslední číslo, které bylo 
oznámeno ze zvukového záznamu v intervalu, kdy byla ještě dodržena požadovaná rychlost 
běhu. Délka testu tedy závisí na zdatnosti každého jednotlivce. Čím je kdo zdatnější, tím déle 
test trvá, málokdo vydrží do konce 20 minutové nahrávky. 

Záznam a hodnocení: testovaný cvičenec končí, jestliže není schopen dvakrát po sobě 

dosáhnout čáru v okamžiku reprodukovaného signálu. Registrovaným výsledkem je poslední 

ohlášené číslo ze zvukového záznamu, které označuje čas trvání běhu v minutách.  

Pomůcky: prostor, kde lze vytyčit běžeckou dráhu a běhat „od čáry k čáře“ ve vzdálenosti 20 
metrů. Reproduktor a nahrávka s rytmem běhu (dostupná u TMK ČSKe), stopky, formulář pro 
zápis výsledků. 
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DETERMINAČNÍ TEST 
 
Zjednodušeně: zjišťuje se stresová tolerance v oblasti pozornosti a schopnosti reagovat.  

Determinační test měří stresovou toleranci, pozornost, rychlost reakce při postupně 

přicházejících rychlých podnětech a různých reakcí na rychle se střídající optické a akustické 

podněty. Jedná se o výkonový test určený k vyšetření senzomotorických reakcí 

mnohonásobnými vizuálními a akustickými podněty různého typu.  

Test je dodáván se standardizovanou sérií testů včetně norem. Standardizovaná série testů je 
sestavena tak, aby vyhovovala požadavkům na přístrojové vyšetření úrovně a kvality 
pozornosti, koordinace, rychlosti a přesnosti senzomotorické reaktivity na jednoduché a 
komplexní vizuální a akustické podněty v podmínkách časové zátěže. 
 
Respondent na předávané podněty reaguje definovaným způsobem, tj. stlačením patřičného 
tlačítka nebo sešlápnutím odpovídajícího pedálu. Na barevné podněty (červený, žlutý, zelený, 
modrý, bílý kruh) respondent reaguje barevnými tlačítky, černými tlačítky na tóny  (hluboký, 
vysoký)  a na zobrazení žlutých obdélníků v dolních rozích podnětové plochy reaguje 
respondent sešlápnutím levého nebo pravého pedálu. 
 
Hodnotí se: 

• Správné reakce: počet reakcí odpovídajících podnětu (i opravené) 

• Chybné reakce: neadekvátní reakce na podnět. Ukazují tendence ke změnám.  

• Vynechané: po dobu prezentace nenastala reakce 

• Medián reakční doby: čas mezi začátkem prezentace podnětu a motorické odpovědi 

 

Zátěž spočívá v neustálém, rychlém a různém reagování na rychle se střídající podněty.  

  

Obrázek: Schufried GmbH (2017) 
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VÝSLEDKOVÉ TABULKY – povinné testy 
 
Níže uvedené normy jsou vztaženy na běžnou populaci, nebo sporty karate podobné. 
Porovnání výsledků je v současné době pouze orientační. Přesné normy pro karate budou 
vytvořeny z nasbíraných dat testováním aktivní členské základny karate.  

 

TESTY MUŽI +18 

ZN
Á

M
KA

 

SIT AND 
REACH 

[cm] 

LEH SED 
[n] 

T-TEST [s] 
ODHOD VE 
STOJE [cm] 

ODHOD 
V SEDU 

[cm] 

SKOK 
[cm] 

VÝŠKA 
KOPU 
[index 

flexibility] 

RYCHLOST 
ÚDERŮ [s] 

RYCHLOST 
KOPŮ [s] 

1 >23 >62 <9,49 >1600 >763 >268 >1,15 <8,7 <17,2 

2 18-22,9 53-61 9,5-10,49 1270-1599 696-762 246-267 1,08-1,14 8,71-10,4 17,21-19,3 

3 12-17,9 41-52 10,5-11,49 910-1269 629-695 214-245 1,06-1,07 10,41-11,5 19,31-20,1 

4 6-11,9 30-40 11,5-12,49 580-909 562-628 183-213 0,97-1,05 11,51-16 20,11-23,5 

5 <5,9 <29 >12,5 <579 <561 <182 <0,96 >16,1 >23,51 
                    
                    

TESTY JUNIOŘI (16-17 let) 

ZN
Á

M
K

A
 

SIT AND 
REACH 

[cm] 

LEH SED 
[n] 

T-TEST [s] 
ODHOD VE 
STOJE [cm] 

ODHOD 
V SEDU 

[cm] 

SKOK 
[cm] 

VÝŠKA 
KOPU 
[index 

flexibility] 

RYCHLOST 
ÚDERŮ [s] 

RYCHLOST 
KOPŮ [s] 

1 >23 >62 <9,49 >1280 >710 >263 >1,15 <8,7 <17,2 

2 18-22,9 53-61 9,5-10,49 1070-1279 657-709 240-262 1,08-1,14 8,71-10,4 17,21-19,3 

3 12-17,9 40-52 10,5-11,49 850-1069 603-656 208-239 1,06-1,07 10,41-11,5 19,31-20,1 

4 7-11,9 27-39 11,5-12,49 630-849 550-602 176-207 0,97-1,05 11,51-16 20,11-23,5 

5 <6,9 <26 >12,5 <629 <549 <175 <0,96 >16,1 >23,51 
                    
                    

TESTY DOROSTENCI (14-15 let) 

ZN
Á

M
KA

 

SIT AND 
REACH 

[cm] 

LEH SED 
[n] 

T-TEST [s] 
ODHOD VE 
STOJE [cm] 

ODHOD 
V SEDU 

[cm] 

SKOK 
[cm] 

VÝŠKA 
KOPU 
[index 

flexibility] 

RYCHLOST 
ÚDERŮ [s] 

RYCHLOST 
KOPŮ [s] 

1 >22 >59 <9,49 >1070 >657 >245 >1,15 <8,7 <17,2 

2 17-21,9 49-58 9,5-10,49 860-1069 574-656 220-244 1,08-1,14 8,71-10,4 17,21-19,3 

3 12-16,9 35-48 10,5-11,49 640-859 490-573 184-219 1,06-1,07 10,41-11,5 19,31-20,1 

4 6-11,9 21-34 11,5-12,49 440-639 407-489 148-183 0,97-1,05 11,51-16 20,11-23,5 

5 <6,9 <20 >12,5 <439 <406 <147 <0,96 >16,1 >23,51 
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TESTY ŽENY +18 

ZN
Á

M
KA

 

SIT AND 
REACH 

[cm] 

LEH SED 
[n] 

T-TEST [s] 
ODHOD VE 
STOJE [cm] 

ODHOD 
V SEDU 

[cm] 

SKOK 
[cm] 

VÝŠKA 
KOPU 
[index 

flexibility] 

RYCHLOST 
ÚDERŮ [s] 

RYCHLOST 
KOPŮ [s] 

1 >23 >53 <10,49 >1600 >514 >225 >1,15 <8,7 <17,2 

2 18-22,9 45-52 10,5-11,49 1270-1599 466-513 204-224 1,08-1,14 8,71-10,4 17,21-19,3 

3 12-17,9 33-44 11,5-12,49 910-1269 417-465 174-203 1,06-1,07 10,41-11,5 19,31-20,1 

4 6-11,9 22-32 12,5-13,49 580-909 366-416 144-173 0,97-1,05 11,51-16 20,11-23,5 

5 <5,9 <21 >13,5 <579 <365 <143 <0,96 >16,1 >23,51 

                    

                    

TESTY JUNIORKY (16-17 let) 

ZN
Á

M
KA

 

SIT AND 
REACH 

[cm] 

LEH SED 
[n] 

T-TEST [s] 
ODHOD VE 
STOJE [cm] 

ODHOD 
V SEDU 

[cm] 

SKOK 
[cm] 

VÝŠKA 
KOPU 
[index 

flexibility] 

RYCHLOST 
ÚDERŮ [s] 

RYCHLOST 
KOPŮ [s] 

1 >23 >53 <10,49 >1280 >461 >223 >1,15 <8,7 <17,2 

2 18-22,9 44-52 10,5-11,49 1070-1279 412-460 202-222 1,08-1,14 8,71-10,4 17,21-19,3 

3 12-17,9 31-43 11,5-12,49 850-1069 363-411 172-201 1,06-1,07 10,41-11,5 19,31-20,1 

4 7-11,9 19-30 12,5-13,49 630-849 314-362 142-171 0,97-1,05 11,51-16 20,11-23,5 

5 <6,9 <18 >13,5 <629 <313 <141 <0,96 >16,1 >23,51 

                    

                    

TESTY DOROSTENKY (14-15 let) 

ZN
Á

M
K

A
 

SIT AND 
REACH 

[cm] 

LEH SED 
[n] 

T-TEST [s] 
ODHOD VE 
STOJE [cm] 

ODHOD 
V SEDU 

[cm] 

SKOK 
[cm] 

VÝŠKA 
KOPU 
[index 

flexibility] 

RYCHLOST 
ÚDERŮ [s] 

RYCHLOST 
KOPŮ [s] 

1 >22 >53 <10,49 >1070 >440 >221 >1,15 <8,7 <17,2 

2 17-21,9 43-52 10,5-11,49 860-1069 391-439 198-220 1,08-1,14 8,71-10,4 17,21-19,3 

3 12-16,9 30-42 11,5-12,49 640-859 341-390 166-197 1,06-1,07 10,41-11,5 19,31-20,1 

4 6-11,9 17-29 12,5-13,49 440-639 292-340 134-165 0,97-1,05 11,51-16 20,11-23,5 

5 <6,9 <16 >13,5 <439 <291 <133 <0,96 >16,1 >23,51 
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SHYBY    

ZN
Á

M
KA

 

MUŽI [n] JUNIOŘI [n] ŽENY [s] 
JUNIORKY 

[s] 

1 >16 >14 >49 >49 

2 10-15 9-13 34-48 33-48 

3 5-9 4-8 23-33 23-32 

4 2-4 1-3 15-22 15-22 

5 <2 0 <15 <14 
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VÝSLEDKY BEEP TEST 
 
Na základě zaznamenaného uběhnuté úrovně (level) a úseku (shuttle) lze vzorcem dopočítat 
uběhnutou vzdálenost, celkový čas atd. Ideální je použít vytvořenou tabulku, do které se dvě 
měřené hodnoty zaznamenají a další hodnoty se dopočítají díky přednastaveným funkcím (k 
dispozici u TMK).  
 
Odhad VO2max je opět vypočítán na základě vzorce (v dostupné literatuře existuje několik 
vzorců, jejichž výsledky jsou si velice podobné). Jedná se však pouze o odhad, nelze 
nahradit laboratorní měření spotřeby kyslíku.  
 

ÚROVEŇ ÚSEK 
POČET 
ÚSEKŮ 

RYCHLOST 
[km/h] 

ČAS 
ÚSEKU 

[s] 

ČAS 
ÚROVNĚ 

[s] 

DÉLKA 
ÚROVNĚ 

[m] 

DÉLKA 
CELKOVĚ 

[m] 

ČAS 
CELKOVĚ 
[min:s] 

PŘEDPOKLAD 
ZVLÁDNUTÁ 
ÚROVEŇ DLE 
VĚKU (muži) 

PŘEDPOKLAD 
ZVLÁDNUTÁ 
ÚROVEŇ DLE 
VĚKU (ženy) 

1 7 7 8,5 8,47 67,76 140 160 1:08 7 8 

2 8 15 9,0 8,00 64,00 160 320 2:12 9 10 

3 8 24 9,5 7,58 60,63 160 480 3:12 10 11 

4 9 31 10,0 7,20 64,80 180 660 4:17 11 12 

5 9 41 10,5 6,86 61,71 180 840 5:19 12 13 

6 10 51 11,0 6,55 65,45 200 1040 6:24 13 14 

7 10 61 11,5 6,26 62,61 200 1240 7:27 14 16 

8 11 72 12,0 6,00 66,00 220 460 8:27 16 19 

9 11 83 12,5 5,76 63,36 220 1680 9:30 17 21 

10 11 94 13,0 5,54 60,92 220 1900 10:31 18 21+ 

11 12 106 13,5 5,33 64,00 240 2140 11:35 19  

12 12 118 14,0 5,14 61,71 240 2380 12:37 21+  

13 13 131 14,5 4,97 64,55 260 2640 13:42   

14 13 144 15,0 4,80 62,40 260 2900 14:44   

15 13 157 15,5 4,65 60,39 260 3160 15:44   

16 14 171 16,0 4,50 63,00 280 3440 16:47   

17 14 185 16,5 4,36 61,09 280 3720 17:48   

18 15 200 17,0 4,24 63,53 300 4020 18:52   

19 15 215 17,5 4,11 61,71 300 4320 19:54   

20 16 231 18,0 4,00 64,00 320 4640 20:54   

21 16 247 18,5 3,89 62,27 320 4960 21:56   
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