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39 Následující text obsahuje upravený abstrakt článku
z časopisu Frontiers in Sports and Active Living.
Cíl: O účincích cvičení jógy u dospělých s příznaky
ADHD je známo jen málo. Cílem této pilotní studie
bylo zjistit proveditelnost a vybrané psychologic-
ké účinky šestitýdenního tréninku jógy u žen s po-
zitivním screeningem ADHD u dospělých ve srov-
nání s kontrolní skupinou. Metody: Randomizova-
ná studie byla provedena s 32 dospělými ženami
(18-24 let), které se dobrovolně přihlásily po pozi-
tivním screeningu ADHD u dospělých podle škály
ASRS (Adult ADHD Self-Report Scale). Účastnice
byly náhodně rozděleny buď do 6týdenního trénin-
ku bikram jógy nebo do kontrolní skupiny s čeka-
cí listinou. Jógová intervence se skládala ze dvou
90minutových lekcí týdně. K ověření předpokláda-
ných interakcí efektů způsobených jógou ve srov-
nání s kontrolní skupinou v čase (výchozí stav, 3
týdny a 6 týdnů) byly použity víceúrovňové modely.
Sledovanými proměnnými exekutivních funkcí by-
ly kontrola impulsů, kognitivní flexibilita a pracov-
ní paměť. Samostatné modely s rysem všímavosti,
rysem úzkosti a očekáváním změny v pozornosti ne-
bo pracovní paměti coby kovariáty testovaly, zda ty-
to proměnné zprostředkovávají změny ve třech mí-
rách exekutivních funkcí.
Výsledky: Nebyly pozorovány žádné nežádoucí
účinky. Docházka činila v průměru 91,7 % u 69 %
vzorku, který předčasně studii neukončil. U žádné
z psychologických proměnných nebyly zjištěny vý-
znamné interakce skupina x čas, a ani po zahrnutí
kovariátů do modelu se nulový efekt cvičení jógy na
exekutivní funkce nezměnil.
Závěr: Šestitýdenní trénink jógy dvakrát týdně je
pro ženy s příznaky ADHD potenciálně proveditel-
ný, ale cvičení této délky a rozsahu nepřináší žádné
příznivé výsledky v oblasti kognitivních funkcí nebo
nálady. Vyberte, které z následujících čtyř tvrzení
nevyplývá z textu abstraktu:

*A U žen s ADHD, které studii předčasně neukončily,
došlo po cvičení bikram jógy k malému, ale význam-
nému zlepšení pracovní paměti, kognitivní flexibili-
ty a kontroly impulsů.

B Pro testování efektu bikram jógy na kognitivní funk-
ce byly použity víceúrovňové modely.

C Exekutivní funkce byly u obou skupin měřeny cel-
kem třikrát, na začátku studie, po třech a po šesti
týdnech.

D Ženy s ADHD se studie zúčastnily sice dobrovol-
ně, ale nemohly si samy zvolit, zda budou patřit do
skupiny se cvičením bikram jógy, nebo do kontrolní
skupiny na čekací listině.

40 Tři kamarádi z basketbalového oddílu, Petr, Martin
a Dalibor si vedou dlouhodobé statistiky úspěšnosti
tříbodových hodů. Petr má úspěšnost 40 %, Martin
10 % a Dalibor 20 %. Pokud budou střílet postupně
všichni tři jeden pokus, jaká je pravděpodobnost, že
pouze Petr bude úspěšný?

A 15 – 20 %
B 20 – 25 %
*C 25 – 30 %
D 30 – 35 %
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Jméno a příjmení – pište do okénka Číslo přihlášky Číslo zadání

1
1 Ribozomy:
A Jsou místem vzniku DNA
B Jsou místem vzniku mediátorové RNA
*C Jsou místem, kde se vytváří proteiny
D Jsou membránové struktury, které se oddělují z Gol-

giho aparátu

2 Která kost je na lidské lebce párová:
A kost radličná
B kost čelní
*C horní čelist
D dolní čelist

3 Myofibrily
A Jsou kolagenní vlákna tvořící povrchové svalové va-

zivo
B Jsou tvořeny pouze aktinem
C Jsou tvořeny pouze myozinem
*D Jsou tvořeny silnými a slabými filamenty

4 Centrum dýchání se nachází
A ve středním mozku
B v míše
*C v prodloužené míše
D v mezimozku

5 Kalcitonin je tvořen v
*A štítné žláze
B inzulínu
C slinivce břišní
D příštítných tělíscích

6 Krevní plazma je složena především z
A organických a anorganických látek
B bílých krvinek
C červených krvinek
*D Vody

7 Okysličená krev z plic je vedena
A plicními žílami do pravé komory
B plicními tepnami do levé komory
*C plicními žílami do levé síně
D plicními tepnami do pravé síně

8 Žaludeční šťáva obsahuje
A trypsinogen
*B kyselinu chlorovodíkovou a pepsin
C glykogen
D lipázu

9 Ve spánkovém laloku je umístěno centrum řeči (
Wernickeovo)

A umožňuje porozumění a tvorbu řeči
*B umožňuje rozpoznat lidskou řeč
C při poškození tohoto centra je narušena tvorba i po-

rozumění řeči
D umožňuje tvorbu řeči

10 Jak se nazývá metoda, kterou primárně rozvíjíme
absolutní dynamickou sílu?

*A metoda maximálního úsilí
B metoda plyometrická
C metoda izometrická
D metoda opakovaných úsilí

11 Který z níže uvedených silových cviků je primárně
používán pro rozvoj síly extenzorů kolenního klou-
bu:

A výpony na multipressu
*B leg-press
C zakopávání na stroji
D peck deck

12 Která z níže uvedených metod neslouží k rozvoji fle-
xibility:

*A intermediární metoda
B statický strečink
C postizometrická relaxace
D PNF strečink

13 Maximální rychlost běhu rozvíjíme zpravidla při
úsecích maximální nebo supramaximální intenzity
v délce trvání do:

A 60 s
B 30 s
C 4 minut
*D 7 s

14 V basketbalovém utkání je možné vystřídat součas-
ně maximálně:

A 6 hráčů
B 3 hráče
C 4 hráče
*D 5 hráčů

15 Kde a kdy vznikl volejbal?
A v Brazílii v roce 1912
B ve Francii v roce 1824
C ve Velké Británii v roce 1936
*D v USA v roce 1895

16 Standardní délka prodloužení utkání na Mistrovství
světa ve fotbale je:

*A 2 x 15 minut
B 1 x 10 minut
C 2 x 10 minut
D 1 x 30 minut



FSpS - TVS/OKT varianta 1 Zadání č. 1

17 Hra vysokou holí v ledním hokeji:
*A Pokud se hráč dotkne puku holí nad výši svých ra-

men a buď on nebo jeho spoluhráč následně získá
puk do držení a pod kontrolu, nebo je puk sražen
mimo hřiště, hra bude přerušena.

B Pokud se hráč dotkne puku holí nad výši soupeřo-
vých ramen a buď on nebo jeho spoluhráč následně
získá puk do držení a pod kontrolu, nebo je puk sra-
žen mimo hřiště, hra bude přerušena.

C Pokud se hráč dotkne puku holí nad 180 cm a buď
on nebo jeho spoluhráč následně získá puk do drže-
ní a pod kontrolu, nebo je puk sražen mimo hřiště,
hra bude přerušena.

D Pokud se hráč dotkne puku holí nad výši branky
a buď on nebo jeho spoluhráč následně získá puk
do držení a pod kontrolu, nebo je puk sražen mimo
hřiště, hra bude přerušena.

18 Kterým plaveckým způsobem začíná polohový zá-
vod štafet?

A volný způsob
*B znak
C prsa
D motýlek

19 Kterým plaveckým způsobem začíná individuální
polohový závod

A prsa
B znak
*C motýlek
D volný způsob

20 Do programu atletiky na OH se řadí štafetové běhy:
A 4x 60 m, 4 x 100 m
B 4x 200 m, 4 x 400 m
*C 4x 100 m, 4 x 400 m
D 4x 400 m, 4 x 800 m

21 Dvě biatlonová centra v SRN, kde pravidelně probí-
hají závody Světového poháru, jsou:

*A Ruhpolding a Oberhof
B Oberstdorf a Ruhpolding
C Anterselva a Ruhpolding
D Ruhpolding a Hochfilzen

22 Údržbu turistických tras v ČR zajišťuje:
A Národní sportovní agentura
B Česká unie sportu
*C Klub českých turistů
D Český svaz turistiky

23 Jaký radius má lyže na slalom?
A 30 – 32m
B 23 – 25m
C 15 – 17m
*D 11 – 13m

24 Které sporty nezastřešuje Česká gymnastická fede-
race?

A šplh na laně.
B akrobatická gymnastika.
C aerobic.
*D moderní gymnastika.

25 Které disciplíny obsahuje soutěž team gym?
A pohybová skladba, akrobacie, skok z malé trampo-

líny, přeskok.
*B pohybová skladba, akrobacie, skok z malé trampo-

líny.
C pohybová skladba s náčiním, akrobacie, skok z malé

trampolíny.
D pohybová skladba, akrobacie, skok z malé trampo-

líny, přeskok, hrazda.

26 Jaké vzdálenosti útoku rozlišujeme dle teorie sebe-
obrany?

*A kontaktní, krátká, střední, dlouhá,
B krátká, střední, dlouhá
C kontaktní, střední, dlouhá
D krátká, dlouhá

27 Dle názvosloví z boxu pro přemístění používáme
termín:

A taktické kroky,
B přeskoky,
C přešlapy,
*D suny,

28 Sociální skupinu charakterizuje:
*A jakýkoliv počet lidí odlišený principem provázanosti

společných hodnot, norem a očekávání
B soubor jedinců sdílejících společné geografické

území
C soubor lidí odlišených národním původem či růz-

ností kulturních vzorců
D volné seskupení charakterizované určitou pospoli-

tostí zájmů

29 Podle Aristotela:
A je uprostřed vesmíru oheň
*B je uprostřed vesmíru Země
C vesmír nemá žádný střed
D je uprostřed vesmíru Slunce

30 Psychický stav člověka a jeho chování, vyvolané
překážkou na cestě k cíli se nazývá:

A deprese
B stres
*C frustrace
D deprivace

31 Mezi součásti odborného textu obvykle NEPATŘÍ:
A abstrakt
*B předmluva
C název textu
D klíčová slova

32 Je dáno tvrzení A: Jestliže je Miloš přetrénovaný,
pak je zraněný. Z tvrzení A a hypotetického tvrzení
B vyplývá tvrzení C: Miloš není přetrénovaný a je
zraněný. Určete, jak může znít tvrzení B.

*A Miloš je zraněný právě tehdy, když není přetréno-
vaný.

B Jestliže Miloš není přetrénovaný, pak není zraněný.
C Miloš je zraněný.
D Miloš není přetrénovaný.
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33 V dětském hokejovém klubu působí 70 % chlapců a
30 % dívek. Každé dítě má helmu buď s plexisklem
nebo s mřížkou. Poměr počtu dětí s plexisklem vů-
či dětem s mřížkou je v klubu 3:2. Ve skupině dívek
má 80 % hráček plexisklo a zbývajících 20 % hráček
má mřížku. Vyberte pravdivé tvrzení.

*A Chlapců s plexisklem je právě 6x více než dívek
s mřížkou.

B Dívek s mřížkou je více než 10 % z celkového počtu
dětí.

C Ze všech dětí v klubu tvoří chlapci s mřížkou méně
než třetinu.

D Dívek s plexisklem je více než chlapců s mřížkou.

34

V koši jsou uloženy fotbalové míče, volejbalové mí-
če a míče na baseball. Baseballový míč je 4x lehčí
než fotbalový míč. Fotbalový míč je 2x těžší než
volejbalový míč. Obrázek graficky znázorňuje podíl
hmotnosti jednotlivých typů míčů v koši, přičemž
černá barva zastupuje fotbalové míče, šedá barva
volejbalové míče a bílá barva baseballové míče. Ur-
čete, která z možností je pravdivá.

A Třetinu všech míčů tvoří míče fotbalové.
B Baseballových míčů je v koši více než polovina z cel-

kového počtu míčů.
C Volejbalových míčů je v koši stejně jako baseballo-

vých míčů.
*D Fotbalových míčů je stejně jako volejbalových míčů.

35 Úryvek z odborného komentáře ke Světovému an-
tidopingovému kodexu 2021: „Ve světle mého výše
uvedeného názoru na čtyřletou sankci považuji ta-
kový trest jako takový za nepřiměřený a dokáži si
ho představit jen ve zcela výjimečných případech
představujících skutečně flagrantní porušení pravi-
del.“ Určete, které slovo má významově nejblíže ke
slovu flagrantní.

A opovrženíhodné
B nebezpečné
C výjimečné
*D zjevné

36 V jazyku platí, že vztah slova a jím označeného jevu
je zcela nahodilý. To znamená, že neexistuje žádný
vnitřní vztah např. mezi pojmem pes a jeho označe-
ním pomocí písmen. Které cizí slovo nejlépe popi-
suje tuto vlastnost jazyka?

*A arbitrárnost
B sekundarita
C kolokvialita
D determinovanost

37 Úryvek z článku Český hokej na kolenou publikova-
ného na serveru aktualne.cz: Namále měli několi-
krát v historii, ale tentokrát se čeští hokejisté sami
zamotali do sítě, z níž už nebylo úniku. Poprvé v his-
torii končí na velkém turnaji mimo elitní osmičku,
což by mělo být -______ pro omlouvače, kteří tvrdí,
že není tak zle. Je. Určete, které slovo se nejlépe
hodí na vynechané místo.

A precedentem
*B mementem
C etalonem
D stigmatem

38 Výňatek z pravidel plážového volejbalu:
5. Výstroj hráčů
5.1 Výstroj
5.1.1 Výstroj hráčů se skládá ze „šortek“ nebo pla-
vek. Tričko nebo vrchní oblečení („tops“) je libovol-
né vyjma případů, kdy je určeno v propozicích tur-
naje. Hráči mohou mít čepici.
5.1.2 Pro světové soutěže FIVB musí hráči stejného
družstva nosit dresy stejné barvy a provedení v sou-
ladu s propozicemi turnaje.
5.1.3 Dresy hráčů musí být čisté.
5.1.4 Hráči musí hrát bosí, výjimky povolují rozhod-
čí.
5.1.5 Trička hráčů (nebo šortky, jestliže je hráčům
povoleno hrát bez trička) musí být očíslovány 1 a 2.
Číslo musí být umístěno na hrudi (nebo na přední
straně šortek).
5.1.6 Čísla se musí výrazně barevně odlišit od barvy
triček a být minimálně 10 cm vysoká. Páska tvořící
číslo musí být minimálně 1,5 cm široká.
5.2 Povolené změny
5.2.1 Jestliže se obě družstva dostaví k utkání v trič-
kách stejné barvy, domácí družstvo si je musí vy-
měnit. Na neutrální půdě si trička musí vyměnit to
družstvo, které je v zápisu o utkání uvedeno jako
první.
5.2.2 První rozhodčí může povolit jednomu nebo ví-
ce hráčům:
- hrát v ponožkách a nebo v botách
- vyměnit si mokrá trička mezi sety za předpokladu,
že nová odpovídají také propozicím turnaje a před-
pisům FIVB (prav. 5.1.5; 5.1.6).
5.2.3 Na požádání může hráči první rozhodčí povo-
lit hrát se spodním tričkem a tréninkovými spodky
(pod šortkami). Na základě informací z textu označ-
te pravdivé tvrzení:

A Pokud spolu hrají družstva se stejnou barvou triček
a ani jedno z družstev není na domácí půdě, rozhod-
ne rozhodčí, které družstvo si trička musí vyměnit,
a uvede tuto skutečnost do zápisu.

B Hráči jednoho družstva musí mít na turnaji vždy
stejnou barvu triček a šortek nebo plavek.

*C Hráč může hrát v tričku s dlouhými rukávy, po-
kud propozice turnaje nespecifikují podobu vrchní-
ho oblečení.

D Hráč hrající v teniskách porušuje pravidla.


