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Abstrakt 

 

Název:     Vztah mezi úrovní základních pohybových dovedností a specifických herních 

dovedností u hráčů fotbalu v kategorii mladších žáků 

 

Cíle:  Cílem této práce je zjistit aktuální úroveň základních motorických 

dovedností a specifických herních dovedností u hráčů fotbalu v kategorii 

mladších žáků. Současně je cílem zjistit vzájemný vztah mezi těmito dvěma 

proměnnými.  

 

Metody: Pro tuto práci byla použita výzkumná metoda pozorování – měření. 

Výzkumný soubor byl tvořen hráči věkové kategorie U12 z fotbalového 

klubu FC Tempo Praha (n=24). Úroveň základních pohybových dovedností 

byla zjištěna pomocí testu TGMD-2 (Test of Gross Motor Development) a 

úroveň specifických fotbalových dovedností byla zjištěna pomocí testů 

vedení míče a přesnosti střelby.  

 

Výsledky: Bylo zjištěno, že v testu TGMD-2 dosáhli 4 % probandů vynikající úrovně. 

Další 4 % probandů dosáhli nadprůměrné úrovně, 46 % probandů se 

nacházelo na průměrné úrovni, 13 % probandů bylo hodnoceno jako mírně 

podprůměrní. Podprůměrných probandů bylo 25 % a velmi podprůměrných 

8 %. Statisticky významný vztah byl zjištěn mezi úrovní základních 

pohybových dovedností a specifickou herní dovedností vedení míče (p<0,05; 

r = -0,70). Dále bylo zjištěno, že úroveň specifické herní dovednosti vedení 

míče významněji ovlivňují manipulační dovednosti (p<0,05; r = -0,77) oproti 

lokomočním dovednostem (p<0,05; r = -0,67).   

 

Klíčová slova: fotbal, fundamentální pohybové dovednosti, herní dovednosti  

 



 
 

Abstract 

 

Title:      Relationship between fundamental motor skills and specific game skills in    

young football players 

 

Objectives: The aim of this thesis is to determinate the level of fundamental motor 

skills and specific game skills at football players of youth league. Next aim 

is to determinate the relationship between these skills. 

 

Methods:  The main research method of this thesis was the observation method. 

Followed group was consisted of football players in U12 age category 

from FC Tempo Praha (n=24). The level of fundamental motor skills was 

examinated by TGMD-2 (Test of Gross Motor Development) and the level 

of specific football skills was examinated by test of leading the football 

ball and accuracy of shooting. 

 

Results:      In TGMD-2 4% of probands achieved excellent level. Next 4% of probands 

achieved above-average level, 46% of probands were on average level, 

13% of probands were evaluated as slightly below average. Below the 

average were 25% of probands and 8% of probands were on very below 

average level. Statistically significant relationship was found between the 

level of fundamental motor skills and specific game skill- leading the 

football ball (p<0,05; r = -0,70). Furthermore, it was found that the level of 

specific game skill  (leading the football ball) is influenced more by object 

control skills (p<0,05; r = -0,77) than by locomotor skills (p<0,05; r = -

0,67). 

 

Keywords:  football, fundamental motor skills, game skills 
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1. ÚVOD 

Specifické dovednosti jsou v moderním pojetí fotbalu čím dál více potřebné 

k tomu, aby se hráč prosadil na nejvyšší úrovni jak u nás, tak i v zahraničí. Tyto 

dovednosti mají spojitost převážně s koordinací pohybu, která je jednou z aspektů 

kondice. Je potřeba si také uvědomit, že základem specializovaných dovedností ve 

fotbale jsou základní (fundamentální) pohybové dovednosti, které se formují již 

v předškolním věku. V průběhu mladšího školního věku by je dítě mělo mít zvládnuté. 

Avšak výsledky současných výzkumů poukazují často na nedostatečnou úroveň těchto 

dovedností. Domníváme se, že existuje přímo úměrný vztah mezi základními 

pohybovými dovednostmi a specifickými fotbalovými dovednostmi (např. vedení míče, 

střelba na přesnost) u mladých hráčů fotbalu. Pokud by se tato domněnka potvrdila, pak 

je zřejmé, že úroveň základních pohybových dovedností by měla být pravidelně 

kontrolována zejména u dětí v předškolním a mladším školním věku. 

Cílem této práce je tedy zjistit vztah mezi úrovní základních pohybových 

dovedností a úrovní specifických fotbalových dovedností u 24 hráčů věkové kategorie 

U12 z fotbalového klubu FC Tempo Praha.  
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA  

2.1 Sportovní a herní výkon ve fotbale 

2.1.1 Sportovní výkon 

Sportovní výkon můžeme popsat jako jistou činnost v konkrétním sportovním 

odvětví, respektive průběh a výsledek této činnosti, což v podstatě reprezentuje aktuální 

možnosti sportovce. Existuje také pojem sportovní výkonnost, který užíváme, pokud 

dokáže sportovec podávat určitý výkon opakovaně a stabilně (Dovalil et al., 2008).  

Bedřich (2006) má podobný názor na definování sportovní výkonnosti. Podle 

tohoto autora je sportovní výkonnost schopnost, která umožňuje podávat výkon na 

relativně stabilní úrovni. Utváření výkonnosti je postupné a dlouhodobé. Úroveň 

výkonnosti pak podmiňují individuální a věková specifika sportovce, vlivy prostředí 

nebo činnost v tréninku. 

Záměrný trénink ve spojení s určitými vlivy, dispozicemi a prostředím vytváří 

skladbu psychofyzických předpokladů k různým typům sportovních činností. Z jistého 

hlediska můžeme tento komplex vnímat jako celek, který je poskládaný z dílčích částí, 

jenž jsou vzájemně propojeny. Novodobá teorie používá na tyto účely systémový 

přístup. Ten dovoluje interpretaci sportovního výkonu jako vymezený systém prvků, 

který má jistou strukturu, což znamená zákonité uspořádání a propojení sítí vzájemných 

vztahů. Jednotlivé prvky mohou být rázu fyziologického, somatického, motorického, 

psychického, kondičního apod. (viz obr. č. 1). Některé se identifikují lépe (somatické 

znaky), jiné zas hůře jako např. koordinační schopnosti (Dovalil et al., 2009). 
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                Obr. č. 1: Struktura sportovního výkonu (Dovalil  et al., 2009) 

 

2.1.2 Herní výkon 

 Bedřich (2006) definuje herní výkon jako osobitý projev hráče ve fotbalovém 

utkání. Hráč či tým svým herním výkonem demonstruje herní  připravenost k realizaci 

základního úkolu hry – vítězství v utkání.  

 

 2.1.2.1 Druhy herního výkonu 

 Podle Votíka (2016) můžeme ve fotbale rozlišit dva typy herního výkonu.  Jedná 

se o individuální herní výkon (herní výkon hráče) a týmový herní výkon. Jiný pohled na 

druhy herního výkonu z hlediska fyziologického nabízí Bedřich (2006). Podle tohoto 

autora vyvolává herní činnost jisté fyzické zatížení, které působí na hybný aparát hráče 

(biomechanické zatížení) a metabolické krytí energetického výdaje (bioenergetické 

zatížení). Tyto druhy zatížení reprezentují osobní předpoklady individuálního herního 

výkonu (viz obr. č. 2). Jiné předpoklady výkonu, tedy reakce organismu na zatížení 

představují míru podílu hráče na týmovém herním výkonu.  
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             Obr. č. 2: Herní výkon a jeho faktory (Bedřich, 2006) 

 

2.1.2.2 Individuální herní výkon 

Individuální herní výkon je základem pro týmový herní výkon v utkání a jeho 

zkvalitnění v procesu tréninku se projeví změnou kvality týmového herního výkonu. 

Obvykle má formu herních činností jednotlivce, které se vyznačují v podstatě souvislým 

řetězcem herních činností v utkání. Tyto činnosti jsou projevem fotbalových 

dovedností. Herní dovednosti jsou dispozice získané učením a slouží k účelnému 

jednání ve hře. Míra kvality a množství osvojených herních činností vyjadřuje 

způsobilost hráče participovat na týmovém herním výkonu (Votík, 2016). 

Samotná realizace individuálního herního výkonu v utkání nebo v tréninku 

představuje specifickou zátěž pro vnitřní orgány a metabolické procesy, dále také pro 

řídící činnost centrální nervové soustavy a funkce hybného systému. Kvalita realizace 

může být také ovlivněna např. rušivými vlivy, které plynou z prostředí a také 

přiměřeností požadavků, které na hráče klade trenér. V poslední řadě nesmíme 

opomenout vliv specifické osobnosti na kvalitu realizace (Votík, 2016). 
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2.1.2.3 Týmový herní výkon 

 Týmový herní výkon je založen na herních výkonech jednotlivců, které vyžadují 

těsnou a intenzivní spolupráci při prosazování svých cílů vůči soupeři i odolávání 

soupeři. Týmový herní výkon nelze tedy brát za pouhou množinu individuálních 

herních výkonů. Je totiž podmíněn výkony ostatních spoluhráčů s uplatněním 

integračního přístupu. Z toho vyplývá, že jednotlivci ovlivňují výkon týmu a družstvo 

působí na jednotlivé hráče (Buzek a kol., 2007).  

 Plachý a Procházka (2014) uvádí, že týmová hra je odrazem určitých 

individuálních kvalit, ale když je podpořena i dobře provedenou spoluprácí, nechá se 

mluvit o týmovém výkonu. Avšak ani spolupráce není vším, co tvoří tým. Nejedná se 

totiž o pouhé sečtení individuálních kvalit jednotlivých hráčů, ale o vyšší formu výkonu 

vznikající na základě vazeb, které jsou mezi danými hráči.   

 

2.1.2.4 Obsah herního výkonu  

 V každé týmové brankové hře se střídají dvě základní fáze hry. Jsou to fáze 

útočná a obranná. Tým se nachází v útočné fázi v okamžiku, kdy získá míč pod 

kontrolu. Naopak při ztrátě kontroly nad míčem přechází do obranné fáze hry. Se 

vzrůstající frekvencí střídání útočné a obranné fáze narůstá v současném fotbalu 

význam přechodové fáze hry – přechod z bránění na útočení a z útočení na bránění. 

Fáze hry se člení na menší úseky hry, které představují časově, obsahově a prostorově 

ohraničené části hry při útočení nebo bránění. Vlastní obsah fází a úseků hry jsou herní 

situace. Je to tedy okamžitý stav ve hře, který představuje pro tým i hráče samotné 

taktickou úlohu různé obtížnosti. Herní situace je řešena individuálně herními činnostmi 

jednotlivce či jejich vzájemnými řetězci nebo skupinově herními kombinacemi (Votík a 

Zalabák, 2011). 

 

2.1.2.5 Herní činnosti jednotlivce 

 Podle Votíka (2003) jsou herní činnosti jednotlivce nacvičené komplexy 

pohybových úkolů, které jsou učením získané. Je zřejmé, že každá herní činnost má 

svou technickou a taktickou stránku a je nutné si uvědomit, že jejich kvalita je 

ovlivněná i úrovní kondiční a psychické připravenosti.  
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 Způsoby realizace herních činností jednotlivce jsou závislé na rozpoznání dané 

situace. Když známe situační faktory, může nám to pomoci při určování těchto situací a 

při vytváření typových situací. Tato znalost umožňuje napojovat podmínky hry v 

herních cvičeních (Dobrý a Velenský, 1980). 

 

2.1.2.6 Herní kombinace 

 Podle Bedřicha (2006) jsou herní kombinace v podstatě herní situace, na kterých 

se podílí více hráčů (tým) a jsou řešené v různé úrovni složitosti. Herní kombinace 

můžeme popsat také jako záměrnou spolupráci dvou nebo více hráčů v jednotném 

prostoru a čase, díky které mohou hráči plnit společné taktické úkoly (Votík, 2003). 

 

2.1.2.7 Herní systémy   

Herní systém týmu je organizace konání všech hráčů v týmu. Jedná se o 

organizaci jejich vzájemných vztahů plynoucích z jednotlivých funkcí, které mají hráči 

přidělené v průběhu utkání (Navara a Buzek, 1986). 

 

2.2 Tréninkový proces ve fotbale mladších žáků 

 Budeme-li chápat tréninkový proces jako obecný pojem, můžeme ho přeneseně 

definovat jako proces složité bio-psycho-sociální adaptace. To znamená, že se 

organismus sportovce musí přizpůsobit požadavkům tréninku a hlavně výsledného 

výkonu, ke kterému celý proces směřuje. Na základě požadavků, které si výsledný 

výkon žádá, stanovujeme tréninkový proces. Je však nutné zmínit, že naším cílem 

například v mladších žácích nebo mládeži obecně není pouze výkon, ale i jistá 

pohybová pestrost. S tímto vědomím trenér stanovuje, jak bude tréninkový proces 

v daném věkovém období vypadat (Perič a Dovalil, 2010). 

Děti jsou již v tomto období ve věku, kdy dosahují „zlatého věku“ učení se 

pohybům. Trenér v tomto období musí tedy volit takový tréninkový obsah, aby se děti 

mohly neustále rozvíjet. Mluvíme o zvyšujících se nárocích na psychiku a taktéž na 

fyzickou stránku tréninkového procesu. Jestliže existují cvičení, která se příliš neliší od 



16 
 

těch prováděných v  přípravkové kategorii, je nutné klást důraz na větší samostatnost 

v rozhodování a na rychlost s přesností provedení (Plachý a Procházka, 2014). 

Podle Plachého a Procházky (2014) by obsah tréninkového procesu v období 

mladších žáků měl vypadat následovně (viz obr. č. 3):  

 

 

     Obr. č. 3: Obsah tréninkového procesu v procentech (Plachý a Procházka, 2014) 

 průpravné hry a herní cvičení – 55% 

 průpravná a herní cvičení pro individuální činnosti s míčem – 25% 

 silově-rychlostně-obratnostní cvičení a pohybové hry + technika pohybu – 15% 

 kompenzační cvičení a strečink po tréninku (i doma) – 5% 

Votík a Zalabák (2011) popisují věkové období 10-12 let, což je v podstatě 

období, ve kterém se děti ve fotbale nazývají mladšími žáky. Z hlediska obsahu 

tréninkového procesu v této věkové kategorii autoři zmiňují především důležitost 

stimulace rychlosti (primárně frekvence pohybů) a také koordinace. Je nutné 

neopomenout svalovou sílu, která může v tomto věku dosahovat značného nárůstu. Měli 

bychom preferovat především rozvoj dynamických a explozivních schopností. 
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2.3 Pohybové dovednosti 

Úvodem do pohybových dovedností je nejprve nutné stanovit rozdíl mezi 

dovednostmi a schopnostmi, jelikož tyto dva pojmy bývají často zaměňovány. 

Pohybové dovednosti jsou v podstatě učením získané. Kdežto schopnosti jsou do 

značné míry vrozené a jsou méně ovlivnitelné tréninkem než dovednosti.  

Podle Schmidta a Wrisberga (2008) je motorická dovednost taková dovednost, kde 

je primárním faktorem úspěchu kvalita pohybu, kterou disponuje daný sportovec. 

 Dále můžeme pohybové dovednosti definovat jako jisté předpoklady, které na 

základě učení předurčují ke správnému, rychlému a úspornému řešení pohybových 

úkolů (Bedřich, 2006).  

Belej (2001) popisuje, že jde také o způsobilost vykonávat opakovaně pohybovou 

činnost přesně, ekonomicky, a to i při pozměněných podmínkách.    

Podle Krištofiče (2006) značí pohybová dovednost individuální výkonnost jedince 

v jisté úloze a můžeme u ní vyjádřit tři kritické prvky:  

1. Vnímání sebe sama i svého okolí  

2. Správné načasování pohybů (rozhodnutí co, kdy a jak udělat) 

3. Produkce svalové aktivity 

Perič a Dovalil (2010) dělí pohybové dovedností do tří základních skupin: 

1. Primární dovednosti - lze je definovat jako základní pohyby každého člověka, 

jejichž učení je dáno přirozeným vývojem 

2. Pohybové dovednosti - jsou pohyby, jejichž učení není dáno přirozenou cestou 

vývoje a ani nesouvisí s konkrétní sportovní specializací (například jízda na 

kole) 

3. Sportovní dovednosti – jsou takové dovednosti, jejichž kvalitativní a 

kvantitativní charakteristiky dostávají výkonnostní charakter  
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2.3.1 Fáze motorického učení 

 Proces učení se pohybům má většinou jistý zákonitý sled, který je v jistém 

časovém období rozložen do tří fází – nácvik, zdokonalování a stabilizace (Choutka a 

Dovalil, 1991).  

Novější literatura nabízí rozšířenější pohled na fáze motorického učení. Podle 

Periče a Dovalila (2010) se obvykle označují čtyři fáze motorického učení. Dané fáze 

jdou v časovém sledu takto: seznámení, zdokonalení, automatizace a tvořivá realizace. 

Fáze seznámení je první fází celého procesu. Jedná se o první pokusy a o jakési 

seznámení s pohybem. Ve fázi zdokonalování si již sportovec dokáže uvědomovat 

průběh pohybu a pohybová dovednost je již zvládnuta v jednodušší formě. Ve třetí fázi 

motorického učení (fáze automatizace) je dovednost plně zvládnuta. Průběh pohybu je 

již přesný a konstantní. Poslední fáze motorického učení (fáze tvořivé realizace) se 

vymyká oproti předešlým třem fázím, protože se nejedná o vlastní učení se pohybové 

dovednosti. Tato fáze naznačuje zvládnutí pohybu na mistrovské úrovni. Dosažení této 

úrovně však není běžné a vyžaduje mnoho a mnoho opakování.  

Podobné dělení má také Plachý a Procházka (2014), kteří pojmenovali první fázi 

taktéž jako seznámení. Druhá fáze motorického učení je podle těchto autorů cvičení, 

třetí automatizace a čtvrtá tvůrčí uplatnění. Všechny tyto fáze mají víceméně stejný 

průběh jako u Periče a Dovalila (2010).  

Dalším, kdo rozděluje motorické učení do čtyř fází je Bedřich (2006). Podle 

tohoto autora je motorické učení déle trvající děj, který se dělí na 4 fáze (viz. tab. č. 1), 

které rozdělují proces tréninku do skupin na základě věku a výkonnosti.  
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Tab. č. 1: Charakteristika fází motorického učení (Bedřich., 2006) 

fáze znaky název úroveň 

dovednosti 

mentální 

aktivita 

proces 

v CNS 

1. počáteční 

seznámení, 

instrukce, motivace 

generalizace nízká vysoká iradiace 

2. zpevnění, zpětná 

aferentace, slovní 

kontrola 

diferenciace střední střední koncentrace 

3. zdokonalování, 

retence, koordinace 

automatizace vysoká nízká stabilizace 

4. transfer, integrace, 

anticipace, výkon 

tvořivá 

koordinace 

sportovní 

mistrovství 

vysoká tvořivá 

asociace 

 

2.3.2 Diagnostika pohybových dovedností  

 Diagnostika pohybových dovedností se podle Bursové a Rubáše (2001) provádí 

převážně kvalitativní analýzou, jež je založena na systematickém pozorování a také 

zhodnocení kvality vykonání dovednosti. To vede ke zkvalitnění jednotlivých pohybů a 

odstranění drobných chyb. Je však důležité zmínit, že uvedené hodnocení vyžaduje 

vysokou míru odbornosti a znalost různých vědních oborů. Pro přesnější diagnostiku lze 

využít videozáznam. Pozorovatel pak má dostatek času na posouzení správnosti 

provedení.  

Svůj pohled nabízí také Měkota a Cuberek (2007), ti uvádí, že v diagnostice je 

většinou předmětem zájmu stupeň osvojení dané dovednosti nebo také šíře uplatnění 

pohybové dovednosti. V prvním případě zjišťujeme, kam až testovaný (proband) 

v učení motorické dovednosti dosáhl. Ve druhém případě nás zajímá, jaká je míra 

zobecnění pohybové dovednosti.  

Perič (2012) rozděluje diagnostiku pohybových dovedností na základě dvou 

základních parametrů:  
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 úroveň zvládnutí jisté pohybové dovednosti (jak kvalitně děti zvládnou jistou 

dovednost ve fotbale) 

 aplikace pohybové dovednosti v komplexnějších projevech (jak dokáží danou 

dovednost použít při hře) 

Dále Perič (2012) udává, že při hodnocení dané dovednosti se mohou oba parametry 

posuzovat ve všemožných kombinacích. Diagnostika většinou používá techniky 

založené na: 

 posuzovacích škálách (hodnocení využití dovedností při hře) 

 motorických testech (počet jistých dovedností za určitý čas) 

Pro měření pohybových dovedností využíváme podle Periče (2012) nejčastěji 

zprostředkované ukazatele, protože přímé měření je složité. Proto se většinou pro jejich 

hodnocení užívá: 

 rychlost pohybu 

 počet správných či špatných pokusů 

 parametry prostorového průběhu činnosti 

 vybrané charakteristiky pohybového procesu činnosti 

2. 3. 2. 1 Základní pohybové dovednosti 

Perič a Dovalil (2010) neužívají ve svém rozdělení pohybových dovedností 

přízvisko „základní pohybové dovednosti“ nýbrž „primární dovednosti“. Tyto takzvané 

primární dovednosti jsou charakteristické vysokou mírou všeobecnosti, protože jejich 

učení je způsobeno ontogenezí, tedy přirozeným vývojem člověka. Jde o základní 

pohyby, jako je skok či běh.  

Clarke a Metcalf (2002) mají pro základní motorické dovednosti přízvisko 

„fundamentální motorické dovednosti“, které jsou dozajista stavebním kamenem pro 

specializované motorické dovednosti.  

Podle Schnabela (1993) je pohybová dovednost velmi dobře automatizovaná 

komponenta motorické činnosti, která vzniká za pomoci motorických schopností a dále 

cvičebních a učebních postupů.   

Měkota a Cuberek (2007) nabízí základní výčet elementárních pohybových 

dovedností (viz obr. č. 4).  
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Obr. č. 4: Elementární pohybové dovednosti (Měkota a Cuberek, 2007) 

 

2. 3. 2. 2 Fotbalové dovednosti  

 Podle Marca a Aschermanna (2007) potřebuje mít hráč fotbalu dovednosti, 

kondiční schopnosti a znalosti k tomu, aby mohl být ve svém sportu úspěšný. Nehledě 

na svůj post, by se měl hráč stále vyvíjet a být schopný hlavičkovat, přihrávat, 

zpracovávat míč a také střílet. Kvalita celého týmu se totiž odráží na dovednostech 

jednotlivých hráčů.  

Bauer (2006) míní, že fotbalista na rozdíl od žongléra, který se při své činnosti 

soustředí čistě na míč, musí vnímat časoprostorové faktory. Hráč tedy musí umět nejen 

přihrávat a zpracovávat míč, ale také přerušovat útoky soupeře a podílet se na ofenzivě 

svého mužstva. Proto je velmi důležité, aby měl hráč široký rejstřík osvojených 

dovedností, které dokáže v utkání použít.  

Dle Bedřicha (2006) jsou fotbalové dovednosti komplex výkonových dispozic 

hráče, které jsou získané tréninkem a umožňují efektivní řešení úkolů a překážek 

vyplývajících ze hry.  
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2.4 Charakteristika období staršího školního věku 

 Kučera (2011) uvádí, že starší školní věk je obdobím před pubertou, v období 

puberty a rovněž po ní.  

Toto věkové období charakterizuje také Votík a Zalabák (2011), kteří vytyčují 

věkovou etapu 10 – 14 let. Na základě informací, které uvádějí ve své publikaci je 

zřejmé, že se v organizmu dětí odehrávají v tomto věku velké biologické změny. Tyto 

změny se mnohdy odrážejí na stimulaci dětské psychiky. Kolem 12 – 14 let věku 

nastává často prudký nárůst končetin a svalstva.  

 Z hlediska jistého rozvoje dětí v tomto věkovém stádiu je nutné brát v potaz 

určité zákonitosti. Myšlení dětí se rozvíjí v abstrakci. Velká důležitost a důraz se klade 

na samostatnost a vlastní rozhodování hráčů samotných. Starší školní věk je také 

charakteristický zvýšenou mírou sociálního vývoje. To znamená, že děti dozrávají 

k vědomí skupiny, a také jsou si schopny uvědomovat možnosti spolupráce ve skupině 

(Plachý a Procházka, 2014).  

 Pohled na tuto problematiku nabízí také Fajfer (2005), který říká, že starší školní 

věk je charakteristický zrychleným růstem a nerovnoměrným vývojem.  

S tímto názorem se také ztotožňuje Hermaussen (2010). Ten uvádí, že do období 

staršího školního věku spadá pubertální zrychlený růst. Proto lze toto období nazvat 

obdobím nejvyšší růstové rychlosti. Rovněž se v tomto věku vyskytují velké rozdíly 

mezi jednotlivci (biologický a kalendářní věk). Nerovnoměrný vývoj může vést 

k projevům diskoordinace a vzniku disporcí. Děti mají v tomto věku silnou potřebu 

napodobovat dospělé mimo okruh své rodiny.  
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2.5 Obsah technicko-taktických předpokladů v mladších 

žácích 

 Ve věkovém období mladších žáků ve fotbale, by již měli hráči mít jisté 

dovednosti a znalosti.   

2.5.1 Technické předpoklady 

 Je nezbytné, aby hráči měli široký rejstřík zvládnutých individuálních činností, 

které jsou pro jejich techniku životně důležité. Jako příklad technických dovedností 

v tomto věkovém období můžeme uvést přihrávky všemi směry, prudké, kopem přímo 

ze vzduchu. To vše by již mělo probíhat v maximální možné rychlosti. Dále by hráči 

v tomto věku měli umět zpracovávat míč a odebírat míč všemi způsoby. Po zvládnutí 

těchto dovedností je nezbytné zařazovat různé metodicko-organizační formy. Cílem 

těchto forem je správný výběr místa, změny směru a pohyby, kterými hráč klame 

protihráče (Fajfer, 2005). 

2.5.2 Taktické předpoklady 

 Hráči si v tomto věku postupně začínají hlouběji osvojovat taktické jednání. To 

zahrnuje založení útoku brankářem, jistou souhru a přípravu brankových šancí. 

Nezbytností je také kolektivní řešení standardních situací v defenzivě, v kooperaci 

s brankářem, z hlediska útočné fáze je to hráč (hráči), provádějící kop. Věková etapa 

mladších žáků je také vhodnou pro nácvik zónové obrany a možností jejího překonání 

(Fajfer, 2005). 

 

2.6 Přehled studií hodnotících pohybové dovednosti  

 Vytlačil (2016) ve své diplomové práci hodnotí stav úrovně neuromotoriky, 

tělesného somatotypu, tělesné zdatnosti a především herních dovedností u hráčů fotbalu 

ve věkové kategorii U12 z týmů AC Sparta Praha a SK Motorlet Praha. Autor ve svém 

výzkumu použil metodu pozorování, pomocí které hodnotil hráče fotbalu ve věku 11 – 

12 let. Na základě svého výzkumu zjistil významný vztah (r = -0,60; p<0,001) mezi 

úrovní fundamentálních pohybových dovedností a specifickou herní dovedností 

vedením míče. Toto zjištění jen potvrzuje myšlenku, že je velmi důležité, aby děti měly 

možnost rozvíjet své základní pohybové dovednosti ve všech sportovních odvětvích.   
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Úrovní pohybových dovedností se ve své bakalářské práci zabývá také Oravská 

(2009), jejíž snahou bylo ověřit, zda má prostředí mateřské školy nějaký vliv na úroveň 

pohybových schopností a pohybových dovedností. Autorka použila k ověření metody 

deskripce, analýzu prostředí, dotazník a motorické testy. Tato práce dokazuje, že děti 

navštěvující mateřské školy s lepším vybavením na tělesnou aktivitu, mají o 7 % lepší 

výsledky motorických testů, než školy hůře vybavené. Z toho plyne jednoduchý a 

logický fakt, že by mateřské školy ani jiné zájmové organizace neměly na vybavení pro 

mládež šetřit.  

Zajímavou práci vypracovala Kadečková (2017), která se pokusila zjistit úroveň 

pohybových dovedností a tělesného složení u dětí, které mají organizovanou pohybovou 

aktivitu. Výzkumný vzorek byl složen z 29 předškolních dětí. Na základě výsledků 

svého testování autorka dokázala, že úroveň fundamentálních pohybových dovedností 

z oblasti hrubé motoriky se významně neliší od populačního průměru dětí v ČR. 

Výsledky tedy naznačují přiměřený a optimální rozvoj základních motorických 

dovedností v předškolním věku.  

  

2.7 TGMD-2 (Test of Gross Motor Development) 

 V období předškolního a raného školního věku se u dětí postupně začínají 

stimulovat motorické dovednosti, a to především z oblasti hrubé motoriky. V případě, 

že nejsou dovednosti hrubé motoriky na dostatečné úrovni, mělo by dojít k včasné 

nápravě, jinak tyto nedostatky mohou doznívat a přetrvávat po celý život. Mohou z toho 

také plynout druhotné sociální následky, které by mohly mít fatální dopad na to, jak dítě 

vnímá svou osobu. Tím také vzniká potřeba správně strukturovaných standardizovaných 

testů, které by se zabývaly vývojem hrubé motoriky a jejichž cílem by bylo hodnocení 

především činnosti z oblasti lokomoce a manipulace. Pro tuto potřebu vznikl Test of 

Gross Motor Development – Second Edition (Ulrich, 2000). 

Tento test se primárně zaměřuje na správnost a kvalitu provedení pohybu. 

V podstatě jde o pozorování dovednosti koordinace trupu a končetin v průběhu konání 

jistých motorických úkolů.  Testované dovednosti se tradičně stimulují v předškolním a 

raném školním věku. Mluvíme tedy o primární hrubé motorické schopnosti, která je 



25 
 

základním stavebním kamenem pro všestrannější a poněkud více náročné dovednosti 

různých sportovních aktivit (Ulrich, 2000). 

Wiart a Darrah (2001) uvádí, že test je složen ze dvou subtestů (lokomočního a 

manipulativního). Tyto subtesty hodnotí úroveň motorických dovedností, které jsou 

stimulovány v období předškolního a mladšího školního věku. Celkem se jedná o 

měření 6 lokomočních a 6 manipulačních dovedností, která jsou posuzována podle 3 až 

4 kvalitativních kritérií. Mezi lokomoční dovednosti měřené v těchto testech spadá 

například běh, cval a různé poskoky a přeskoky. Mezi měřené manipulační dovednosti 

spadá chytání, házení, kopání, koulení a driblování. Testované dítě má na každou 

dovednost nejprve zkušební pokus a následně dva pokusy v rámci daného měření. 

Pokud dítě zvládne danou dovednost vykonat správně na základě hodnotícího kritéria je 

ohodnoceno známkou 1. Avšak pokud dítě nedokáže danou dovednost vykonat podle 

určeného kritéria je ohodnoceno známkou 0. V momentě, kdy je tento postup proveden 

u obou testovaných pokusů, sečte examinátor hodnocení obou pokusů a tím dostane 

bodové hodnocení dovednosti. Všechny testované lze porovnat s normativním vzorkem 

1 208 dětí z 10 zemí.  
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3. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY 

3.1 Cíle práce 

Cílem této bakalářské práce je zjistit aktuální úroveň základních motorických 

dovedností a speciálních herních dovedností u hráčů fotbalu v kategorii mladších žáků. 

Současně je cílem zjistit vzájemný vztah mezi těmito dvěma proměnnými. 

 

3.2 Úkoly práce 

 stanovení cílů, úkolů a hypotéz 

 provést rešerši odborné literatury, studií a odborných článků týkajících se 

hodnocení základních a specifických pohybových dovedností 

 vybrat fotbalový tým kategorie U12 v dostupném prostředí a odpovídajících 

podmínkách 

 podat žádost etické komisi FTVS UK 

 rozdat informované souhlasy zákonným zástupcům dětí 

 zajistit pomůcky a prostory pro měření základních a specifických pohybových 

dovedností 

 provést zácvik pro měření základních a specifických pohybových dovedností  

 určit strategii a organizaci průběhu měření  

 provést samotné měření s předem určeným vzorkem probandů 

 zpracovat a interpretovat získaná data 

 vyhodnotit výsledky výzkumu a zveřejnit příslušné závěry 
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3.3 Vědecké hypotézy 

H1: Předpokládám statisticky významný vztah mezi motorickým kvocientem (TGMD-

2) a úrovní specifické dovednosti driblingu (vedení míče). 

H2: Předpokládám statisticky významný vztah mezi motorickým kvocientem (TGMD-

2) a úrovní specifické dovednosti přesnost střelby. 
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4. METODIKA PRÁCE 

4.1 Design výzkumu 

V této bakalářské práci byl pro praktickou část použit kvantitativní výzkum 

s empirickými prvky. Jako výzkumná metoda byla zvolena metoda pozorování – 

měření. Tento přístup umožňuje přidělovat numerické hodnoty pozorovaným jevům a 

zjišťovat vztahy mezi proměnnými (Hendl, 2009). 

 

4.2 Popis výzkumného souboru  

 Výzkumný soubor tvořili hráči věkové kategorie U12 z pražského fotbalového 

klubu FC Tempo Praha. Týmy tohoto ročníku jsou účastníkem ligy mladších žáků a 

zároveň pražské soutěže mladších žáků.  

Do výzkumu bylo zapojeno n=24 hráčů (průměrný věk x  = 11,6 ± 0,4). Tento 

tým byl zvolen z důvodu dostupnosti a dobré organizace měření. Dalším důležitým 

faktorem byla skutečnost, že někteří hráči týmu nastupují ve svém věku v nejvyšší 

české soutěži a někteří nastupují v soutěži pražské. Na základě našeho předpokladu by 

se tento rozdíl měl projevovat na míře osvojení daných dovedností. Výsledky se tedy 

budou vztahovat pouze na jeden fotbalový oddíl, který má hráče hrající na dvou 

různých výkonnostních úrovních.  

 Tento výzkum byl odsouhlasen etickou komisí FTVS UK. Před začátkem měření 

byli všichni hráči seznámeni s průběhem a organizací. Zákonní zástupci probandů byli 

před zahájením měření požádáni o podepsání informovaného souhlasu. V případě 

nesouhlasu nebylo dítě měřeno a bylo z výzkumného souboru odebráno. 
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4.3 Použité metody 

4.3.1 Hodnocení úrovně základních pohybových dovedností  

  Pro hodnocení fundamentálních pohybových dovedností byla použita testová 

baterie TGMD – 2. 

 Testová baterie byla rozdělena do dvou dílčích testů. Jeden z nich slouží pro 

posouzení lokomočních dovedností. Druhý naopak pro posouzení manipulačních 

dovedností. Test lokomočních dovedností se skládá z šesti dílčích subtestů. Jsou to 

následující subtesty: běh, cval popředu, poskakování, přeskok, skok snožmo a cval 

stranou. Test manipulačních dovedností se rovněž skládá z šesti dílčích subtestů.Patří 

sem: úder do statického míčku, driblování na místě, chytání, kopání, hod vrchem a 

koulení míče spodem. (Wiart a Darrah, 2001)   

 Všem subtestům předcházela názorná ukázka a vysvětlení. Každý proband má 

v rámci měření nárok na jeden cvičný pokus a dále na dva pokusy v rámci výzkumného 

měření.  

4.3.1.2 Lokomoční subtest 

Dovednost „běh“ 

 Testovaný stojí vedle mety, která je od druhé vzdálena rovných 15 metrů. Na 

povel „Běž!“ běží testovaný co nejrychleji od jedné mety k druhé. Důležitými body 

správné techniky provedení je především to, aby se paže pohybovaly v opačném směru 

než nohy. Lokty mají být pokrčené, obě nohy by měly být alespoň na krátký moment ve 

vzduchu. Při došlapu dopadá noha na patu. Noha, na níž není váha, by měla být ohnuta 

v úhlu asi 90° (viz obr. č. 5).  

 

                          Obr. č. 5: Běh (Ulrich, 2000) 
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Dovednost „cval popředu“ 

 Vzdálenost sedmi metrů vytyčují dvě mety. Jedna z nich slouží jako start druhá 

jako cíl. Aby nedocházelo ke zbytečným časovým prodlevám, při následném druhém 

pokusu se z druhé mety stává start a z první mety naopak cíl. Pokud je proband 

připraven může začít první pokus spadající do měření. Nezbytnými prvky správného 

provedení je při startu pokrčení paží v úrovni pasu. Krok nohou vpřed zahájí pohyb, po 

něm následuje krok druhou nohou do místa vedle nebo za vedoucí nohu. Obě nohy by 

měly být v průběhu měření na krátký moment ve vzduchu. Proband by měl běžet 

v rytmickém tempu po čtyři kroky za sebou (viz obr. č. 6).  

 

            Obr. č. 6: Cval popředu (Ulrich, 2000) 

 

Dovednost „poskoky po jedné noze“ 

 Na vzdálenosti 4 metrů volného prostoru provádí proband tři poskoky na 

preferované noze směrem vpřed. Poté se otočí a provádí tři poskoky na druhé noze zpět 

do místa zahájení měření. Je nezbytné, aby se noha, na které není váha, zhoupla 

dopředu jako kyvadlo. Chodidlo nohy, na které není váha, by mělo být za tělem. Paže 

mají být ohnuté a zhoupnou se dopředu pro vyvinutí síly (viz obr. č. 7).  
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                        Obr. č. 7: Poskoky po jedné noze (Ulrich, 2000) 

 

Dovednost „skok“ 

 Pomocí dvou met je vytyčena vzdálenost šesti metrů. Uprostřed území zhruba ve 

vzdálenosti tří metrů od startu je umístěn kužel na přeskok. Další tři metry za ním je 

volný prostor na dopad a doznění pohybu. Proband se postaví k první metě, rozběhne se 

a přeskočí kužel. Důležitým prvkem techniky je odraz z jedné nohy a následný dopad na 

druhou nohu. Pro správné provedení by měly být obě nohy na krátký moment ve 

vzduchu. Při přeskoku proband natahuje dopředu opačnou paži, než je noha vedoucí 

pohyb (viz obr. č. 8).  

 

                                   Obr. č. 8: Skok (Ulrich, 2000) 
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Dovednost „skok snožmo“ 

 Proband má na tento test k dispozici tři metry volného místa. Startovní čára je 

označena lepicí páskou. Proband se snaží skočit z místa za čárou co nejdále. Při 

přípravě, před samotným skokem, proband pokrčí obě kolena a paže by měl mít 

natažené za tělem. Poté se paže silou natáhnou nahoru směrem vpřed a měly by 

dosáhnout maximálního protažení nad hlavou. Následně přichází odraz oběma nohama 

a doskok na obě nohy současně. Při doskoku by paže měly směřovat směrem dolů (viz 

obr. č. 9).  

 

                       Obr. č. 9: Skok snožmo (Ulrich, 2000) 

Dovednost „cval stranou“ 

  Na postranní čáře fotbalového hřiště je dvěma metami vytyčena vzdálenost 

osmi metrů. Proband se pohybuje cvalem stranou od jedné mety k druhé a nazpět. Tělo 

je nasměrováno bokem tak, že jsou ramena rovnoběžně s čárou na zemi. Krok do strany 

vedoucí nohou je následován skluzem druhé nohy do pozice vedle vedoucí nohy. 

Proband by měl zvládnout na vyměřené vzdálenosti minimálně čtyři po sobě jdoucí 

cykly krok – skluz doprava a to samé do leva (viz obr. č. 10).  

 

                                 Obr. č. 10: Cval stranou (Ulrich, 2000) 
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4.3.1.2 Manipulativní subtest 

Dovednost „úder do statického míčku“ 

 Testovaný má k dispozici míček o průměru 10 cm, umělohmotnou pálku a 

stojánek na odpal. Míček je umístěn na stojánku přibližně v úrovni pasu testovaného. 

Pálka je uchopena dominantní rukou v oblasti nad rukou nedominantní. Nepreferovaná 

strana těla by měla být natočena směrem k předpokládanému nadhazovači. Nohy by 

měly být souběžně. V průběhu odpalu by mělo dojít k rotaci boků a ramen. Proband 

musí přenést váhu těla na přední nohu. Nezbytným bodem správného provedení je dotek 

míčku pomocí pálky v závěrečné fázi odpalu (viz obr. č. 11).  

 

                           Obr. č. 11: Úder do statického míčku (Ulrich, 2000) 

 

Dovednost „driblování na místě“ 

 Měření probíhá na rovném tvrdém povrchu. Proband má k dispozici 

basketbalový míč. Driblování probíhá ve čtyřech po sobě jdoucích cyklech, následuje 

chycení míče. Hlavním bodem správného technického provedení je dotek ruky a míče 

přibližně v úrovni pasu. Na míč by měly tlačit prsty (nikoliv pomocí plácání). Míč by se 

měl dotknout povrchu před chodidlem preferované nohy nebo na její vnější straně. 

Proband by měl mít míč pod kontrolou tak, že po dobu čtyř odražení míče nemusí 

pohnout nohama, aby na něj dosáhl (viz obr. č. 12).  
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                                        Obr. č. 12: Driblování na místě (Ulrich, 2000) 

Dovednost „chytání“ 

 Pro tento subtest je dvěma metami vytyčena vzdálenost 4,5 metru. Na danou 

dovednost je použit míček o průměru 10 cm. Proband stojí na jedné metě a nadhazovač 

na druhé. Míček je hozen nadhazovačem spodem tak, aby letěl mírným obloukem 

testovanému na hruď. Počítány jsou jen hody, které míří mezi ramena a pas. Důležitým 

bodem správného provedení je, aby ruce byly v přípravné fázi před tělem, lokty mají 

být ohnuté. Když se blíží míč, paže by se měly natáhnout směrem k němu. Míč by měl 

být chycen pouze rukama (viz obr. č. 13). 

 

                           Obr. č. 13: Chytání (Ulrich, 2000) 

 

Dovednost „kopání“ 

 Na tento subtest je použit fotbalový míč o průměru 20 až 25 cm. Míč je umístěn 

na metě ve vzdálenosti 6 metrů od zdi a 3 metry od místa, kde testovaný tento subtest 

začíná. Nezbytnými prvky techniky správného provedení jsou: rychlý a plynulý přechod 

k míči, protáhlý krok nebo skok těsně před kontaktem s míčem. Noha, kterou se nekope, 
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by měla být na úrovni míče nebo lehce za ním. Proband by měl kopnout do míče nártem 

nebo prsty u nohy (viz obr. č. 14). 

 

                   Obr. č. 14: Kopání (Ulrich, 2000) 

 

Dovednost „hod vrchem“ 

 Nezbytnými pomůckami v tomto subtestu jsou tenisový míček, zeď, meta a 6 

metrů volného prostoru. Meta je umístěna 6 metrů ode zdi. Za touto metou se nachází 

testovaný s míčkem v dlani a čelem směrem ke zdi. Proband se snaží hodit míčkem 

proti zdi. Pro správně provedené body techniky je nezbytné, aby byl pohyb započat 

pohybem paže směrem dolů. Bok a ramena by měla rotovat do bodu, kde strana, kterou 

proband nepoužívá pro hod, směřuje ke zdi. Váha těla by se měla přenášet nášlapem na 

opačnou nohu, než je paže, kterou se hází. Pohyb je dokončen odhozením míčku 

diagonálně přes tělo směrem k nepreferované straně těla (viz obr. č. 15).  

 

                     Obr. č. 15: Hod vrchem (Ulrich, 2000) 
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Dovednost „koulení míče spodem“ 

 Území je vytyčeno dvěma metami ve vzdálenosti 7,5 metrů. Proband na tento 

test používá softballový míček. Jedna meta je umístěna ve vzdálenosti 6 metrů od zdi, 

což znamená 1,5 metrů od startovní mety tohoto testu, kde je připraven proband. 

Důležitým bodem techniky provedení je to, aby se preferovaná ruka zhoupla dolů a 

dozadu za trup, hruď by měla být obrácená k metám. Proband by měl vykročit dopředu 

směrem k metě opačnou nohou, než je jeho preferovaná paže. Kolena by měla být 

pokrčena, aby se testovaný dokázal snížit. Míč by měl být vypuštěn tak, že nevyskočí 

více než 10 cm do výšky (viz obr. č. 16).  

 

            Obr. č. 16: Koulení míče spodem (Ulrich, 2000) 

4.3.2 Testování specifických fotbalových dovedností  

 Úroveň zvládnutí specifických fotbalových dovedností byla zjišťována pomocí 

testu vedení míče, agility na čas a testu střelby na přesnost a čas. Testy byly vytvořeny 

na základě spolupráce s vedoucím bakalářské práce.  

 

4.3.2.1 Test vedení míče a test agility 

 Testy vedení míče a agility jsou prováděny na jedné totožné dráze. Cíl je pro obě 

dovednosti identický, a to sice absolvovat dráhu co nejrychleji bez chyb, ať už s míčem 

nebo bez míče. Dráha se absolvuje formou slalomu, který vymezuje 6 tyčí. Čas je 

zaznamenáván s velkou přesností pomocí dvou fotobuněk umístěných na začátku a na 

konci dráhy. Nákres testu specifických fotbalových dovedností zobrazuje obrázek č. 17. 

Start začíná z postavení v nákroku. U testu vedení míče leží míč při startu přímo na 

startovní čáře. Přední noha by měla být přesně umístěna na čáru startu tak, aby bylo 
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zabráněno rozběhu k míči. Hráč si může určit, zda povede míč levou nebo pravou 

nohou. Pokud je míč při překročení cílové čáry více než 1 metr vzdálen od nohy hráče, 

je pokus považován jako neplatný. Podobně je tomu při zvrhnutí tyče v průběhu pokusu. 

Každý hráč má dva pokusy. Započítán je pouze lepší čas z obou pokusů. 

 

 

 Obr. č. 17: Test vedení míče a agility bez míče (Höner a Roth, 2011) 

 

4.3.2.2 Test přesnost střelby 

 Hráč má v tomto testu k dispozici 8 míčů o velikosti určené podle své věkové 

kategorie (v mladších žácích velikost 4). Test začíná za čtvercem o rozměru 5x5 metrů, 

míče jsou umístěny rovněž za čtvercem. Prostředek části bližší k bráně je vzdálen od 

brány 7,5 metrů. Test začíná v momentě, kdy se hráč dotkne prvního míče. Hráč má za 

úkol ve vytyčeném území vystřelit 4 míče pravou nohou a 4 míče levou nohou do 

předem určených prostorů v brance. Branka je pro věkovou kategorii mladších žáků o 

šířce 5 metrů a výšce 2 metrů (viz obr. č. 18). Prostory na umístění jsou vytyčeny u 

postranních tyčí, vždy dva nad sebou o velikost 1x1 metr. Hráč by měl každou nohou 

trefit všechny čtverce. Za trefení horního čtverce jsou 2 body, za trefení spodního je bod 

1. Maximální možný počet dosažených bodů v testu je 12. Po každé střele hráč vybíhá 
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přední stranou čtverce ve směru za míčem a vrací se kolem čtverce zpět do startovní 

pozice, kde si bere další míč. Čas se přestane měřit při posledním doteku s posledním 

míčem. Pokud hráč při střele opustí vymezený prostor, není možné počítat bod nebo 

body tohoto pokusu.  

 

                             Obr. č. 18: Test přesnost střelby (archiv autora) 
 

4.4 Sběr dat 

 Před samotným měřením bylo nutné zajistit všechny pomůcky potřebné pro 

testovou baterii TGMD-2, aby vše kolem měření proběhlo korektně. Většina pomůcek 

pro měření byla zapůjčena katedrou sportovních her na FTVS UK. Jednalo se o 8 met 

různých barev sloučených vždy po dvou stejných barvách, lepicí pásku, kužel, míček o 

průměru 10 cm, umělohmotnou pálku na softbal, stojánek na odpal, basketbalový míč, 

fotbalový míč o průměru 20 až 25 cm, tenisový míček a míček na softbal. Dále byla 

využita fotbalová branka o výšce 2 metrů a šířce 5 metrů, kterou zapůjčil pro potřeby 

měření fotbalový klub FC Tempo Praha, v jehož sportovním areálu probíhalo celé 

měření. Na specifické fotbalové testy zapůjčila katedra sportovních her fotobuňky, které 

měly zajistit nejvyšší možnou přesnost jednotlivých měření. FC Tempo Praha rovněž 
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poskytlo na toto měření 6 tyčí o výšce 1,5 metru, které byly nezbytné pro test vedení 

míče a agility.  

Samotné měření proběhlo v květnu roku 2018. Hlavní měření TGMD-2 se 

uskutečnilo 2. května a trvalo zhruba 2 - 3 hodiny. Testování specifických fotbalových 

dovedností proběhlo o týden později 9. května a trvalo přibližně 2 hodiny. Měření 

proběhlo na umělé trávě v areálu FC Tempo Praha v rámci tréninkových jednotek 

kategorie U12. Jednotlivá stanoviště byla předem připravena tak, aby bylo možné 

přecházet z jednoho na druhé bez větších časových prostojů. Probandi byli rozděleni do 

4 skupin po 6 hráčích.  

Při prvním měření základních pohybových dovedností (TGMD-2) byly na řadě 

nejprve lokomoční dovednosti a teprve poté dovednosti manipulační. Jednotlivá 

stanoviště byla absolvována v tomto pořadí: běh, cval popředu, poskakování, přeskok, 

skok snožmo a cval stranou. Dále přišlo na řadu testování manipulačních dovedností 

v pořadí: úder do statického míčku, driblování na místě, chytání, kopání, hod vrchem a 

koulení míče spodem. Čas strávený na jednotlivých stanovištích se pohyboval kolem 10 

– 15 minut na skupinu (v tomto čase je zahrnuta i ukázka, cvičné pokusy a vysvětlení). 

Sběr dat a zapisování jednotlivých výsledků probíhalo v průběhu jednotlivých testů a 

byl při tom nápomocen jeden z trenérů dané věkové kategorie.  

Test specifických dovedností měl následující harmonogram – nejprve proběhlo 

testování vedení míče po jednotlivých skupinách. Hráči, kteří nebyli v tu chvíli 

testováni, prováděli s trenéry cvičení, nevedoucí k únavě a ovlivnění výsledků měření. 

Dále přišlo na řadu měření agility. Čas na jednu skupinu se pohyboval kolem 10 minut. 

Byl zde znatelný rozdíl v prostojích mezi testy oproti měření TGMD-2, jelikož toto 

měření bylo lehčí z hlediska časových nároků na vysvětlení. Poté přišel na řadu test 

přesnosti střelby. Nezapojení hráči měli podobný program, jako při předchozím testu. 

V tomto měření nebylo třeba více času na jednu skupinu než 10 – 12 minut.  

Všichni probandi byli přítomni na obou termínech, kdy měření probíhalo. 

Testovaný vzorek probandů byl tedy kompletní a nebylo třeba žádných následných 

měření nad rámec původního plánu.  
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4.5 Analýza dat 

 Naměřená data byla zaznamenávána do programu Microsoft Excel 2007. 

Statistické zpracování proběhlo ve stejném programu.  Přenesení všech dat do tabulek a 

grafů, které jsou uvedené ve výsledkové části, proběhlo v programu Microsoft Word 

2007. Pro analýzu naměřených dat byly využity deskriptivní statistické postupy: 

aritmetický průměr a směrodatná odchylka.  

 Pro hodnocení velikosti vztahu mezi vybranými proměnnými jsem využil 

Pearsonův korelační koeficient na hladině významnosti (p<0,05). Pearsonův korelační 

koeficient nabývá hodnot od -1 do 1. Čím blíže je výsledná hodnota korelačního 

koeficientu těmto mezním hodnotám, tím je vztah mezi proměnnými těsnější a silnější. 

Avšak pokud je výsledek roven 0, je předpokladem, že jsou dané veličiny vzájemně 

nezávislé. Podle Evanse (1996) můžeme interpretovat hodnoty korelačního koeficientu 

tímto způsobem: 0 – 0,19 velmi slabá; 0,2 – 0,39 slabá; 0,4 – 0,59 střední;  0,6 – 0,79 

silná; 0,8 – 1 velmi silná. 
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5. VÝSLEDKY  

5.1 Základní motorické dovednosti  

 Pro zjištění aktuální úrovně základních motorických dovedností byla použita 

testová baterie TGMD-2. Správnou interpretaci výsledků této testové baterie podrobně 

popisuje Ulrich (2000).  

 Po nashromáždění veškerých potřebných dat bylo nutné sečíst skóre 

jednotlivých lokomočních a manipulačních testů, aby byl získán jejich hrubý výsledek. 

Hrubý skór lokomočního subtestu má hodnotu 41,5. Hodnota hrubého skóre 

manipulačního subtestu je o něco nižší, 40,3 (tabulka č. 1).  Avšak hrubé skóre samo o 

sobě nemá dostatečnou vypovídající hodnotu. Proto se musel hrubý výsledek 

lokomočního a manipulačního testu převést na standardní skóre, které má pro potřeby 

interpretace výsledků tohoto měření adekvátní vypovídající hodnotu. Pomocí příloh, 

které ve své publikaci Ulrich (2000) zveřejňuje, bylo možné ohodnotit jednotlivé testy 

také slovně. Graf č. 1 ukazuje, že standardní skóre lokomočního subtestu odpovídá 

hodnotě 9,5, což je dle Ulricha (2000) průměrný výsledek. Avšak standardní skóre 

manipulačního subtestu 7,6 vyjadřuje lehký podprůměr. Z toho také zároveň plyne, že 

měření probandi mají lepší úroveň lokomoce než manipulace. Celkové standardní skóre 

motoriky má hodnotu 17,1, což po převedení na slovní hodnocení značí průměr. 

  Graf č. 1: Výsledky TGMD-2 – standardní skóre 
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Dále je také možné interpretovat výsledky měření TGMD-2 na základě 

percentilů, jak uvádí Ulrich (2000). V tomto případě bude interpretace slovního 

hodnocení úrovně motoriky (motorického kvocientu) doplněna o percentuální vyjádření 

dle příloh, uvedených Ulrichem (2000). Hodnoty percentilu představují hodnoty, 

označující procento rozdělení, které je rovno nebo je nižší než daný výsledek. Aby byla 

interpretace slovního hodnocení ve vztahu k percentilu přesnější, bylo zvoleno rozmezí 

hodnot dle Ulricha (2000) odpovídajících popisnému hodnocení (≤ 1, 2-8, 12-21, 27-73, 

79-89, 92-98, 99 ≤). Jednotlivá rozmezí označují slovní hodnocení velmi podprůměrný, 

podprůměrný, mírně podprůměrný, průměrný, lehce nadprůměrný, nadprůměrný, 

vynikající (viz graf č. 2). 

 

  Graf č. 2: Slovní hodnocení úrovně motorických dovedností 

 

  

Z celkového počtu 24 dětí byl 1 (4 %) z chlapců ohodnocen jako vynikající, což 

označuje dle Ulricha (2000) percentil 99≤. Jako nadprůměrný byl ohodnocen také pouze 

1 (4 %), to odpovídá percentuálnímu rozmezí 92-98. Z grafu je také patrné, že lehce 

nadprůměrný nebyl nikdo z testované skupiny. Označení lehce nadprůměrný odpovídá 

rozmezí percentilu 79-89. Mezi průměrné patří 11 (46 %) probandů, což vyznačuje 

percentuální rozmezí 27-73. Jako mírně podprůměrní byli označeni 3 (13 %) chlapci, 
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percentil 12-21. Horších výsledků měření dosáhlo 6 (25 %) hochů, kteří byli označeni 

jako podprůměrní, percentil 2-8. Zbývající 2 (8 %) děti byly velmi podprůměrné, což 

značí percentil ≤1.  

 Hodnota věkového ekvivalentu, jehož je dosaženo v subtestu umožňuje udělat si 

jistý odhad toho, jak hrubé výsledky dítěte odpovídají jeho věku. Věkový ekvivalent byl 

vytvořen jak u lokomočního subtestu, tak rovněž u manipulačního subtestu a bude proto 

možné oba tyto subtesty vzájemně porovnat.  

 

    Graf č. 3: Věkový ekvivalent lokomoce 

 

  

 Z hlediska lokomočních dovedností jsou na úrovni 5letých dětí 2 (8,33 %) 

chlapci. Vezmeme-li v potaz průměrný věk skupiny měřených probandů 11,6, můžeme 

s jistotou určit, že se v tomto případě jedná o velmi podprůměrnou úroveň lokomoce. O 

něco lépe je na tom 7 (29 %) chlapců, kteří jsou lokomočně na úrovni 6letých dětí. Na 

úrovni 7letých byli 2 (8,33 %) chlapci. Lepší úroveň lokomočních dovedností měli 2 

(8,33 %) chlapci, kteří byli na úrovni 8letých. Úrovně 9letých dosahovali 4 (17 %) 

chlapci. Nejlepší úrovně lokomoce v tomto testování dosáhlo 7 (29 %) hochů (viz graf 

č. 3). Tito chlapci byli na úrovni 10letých, avšak z důvodu vytvoření tabulek pouze pro 
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nejstarší 10leté, se dá říci, že je to jako kdyby tito chlapci dosáhli takové úrovně, kterou 

by ve svém věku měli mít. Průměrný věkový ekvivalent lokomoce byl 8,5 ± 2,1. 

 

  Graf č. 4: Věkový ekvivalent manipulace 

 

 

 Z hlediska manipulačních dovedností byli 4 (17 %) chlapci na úrovni 5letých 

dětí. Stejně jako u věkového ekvivalentu lokomoce, i zde lze s jednoduchostí určit s 

přihlédnutím k průměrnému věku probandů (11,6 let) velmi nízkou úroveň manipulace. 

Lepší zvládnutí manipulačních dovedností prokázalo 5 (20 %) chlapců, kteří odpovídali 

úrovni 6letých. Na úrovni 7letých nebyl ani jeden z testovaných. Nejvíce chlapců bylo 

na úrovni 8letých, jednalo se o 7 (29 %) chlapců. Nejlépe na tom bylo 8 hochů, z nichž 

4 (17 %) byli na úrovni 9letých dětí a rovněž 4 (17 %) na úrovni 10letých (viz graf č. 4). 

Z těchto výsledků nám vyplývá, že úrovně, které by ve svém věku měli dosahovat, 

dosahují pouze 4 z celkového počtu 24 probandů. Průměrný věkový ekvivalent 

manipulace byl 8,0 ± 1,7. 
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Tab. č. 2: Výsledky TGMD-2 

 Lokomoční subtest Manipulační subtest Věkový ekvivalent 

HS SS % HS SS % Lok. s. Man. s. 

M ± SD 41,5 ± 4,2 9,5 ± 3,8 39,6 ± 28,5 40,3 ± 4,3 7,6 ± 3,4 25,3 ± 22,8 8,5 ± 2,1 8,0 ± 1,7 

HS – hrubý skór, SS – standardní skór, % - percentil, Lok. s. – lokomoční subtest, Man. s. – 

manipulační subtest 

 Jak již bylo dříve zmíněno, hrubý skór nemá pro toto měření dostatečnou 

vypovídající hodnotu. Avšak je důležité si uvědomit, že jeho význam spočívá v tom, že 

se na základě tabulek, které Ulrich (2000) ve své publikaci uvádí, může převést na skór 

standardní. K porovnání jednotlivých subtestů na základě standardního skóre došlo již 

v grafu č. 1, tudíž není třeba porovnání opět blíže specifikovat. Tabulka č. 2 zobrazuje 

také jednotlivé subtesty vyjádřené percentilem. Hodnota percentilu 39,6 u lokomočního 

subtestu říká, že 39,6 % standardizačního vzorku dosáhlo výsledku rovného nebo 

nižšího, než je výsledek testované osoby. Totéž je možno pozorovat také u 

manipulačního subtestu, kde je hodnota percentilu o poznání menší 25,3. Dle hodnoty 

percentilu jde určit, že úroveň lokomoce je u vzorku probandů o poznání vyšší než 

úroveň manipulace. Tabulka č. 2 také vypovídá o věkovém ekvivalentu lokomočního a 

manipulačního subtestu. Věkový ekvivalent je blíže určen v grafech č. 2 a 3. Z tabulky 

je možno odvodit, že věkový ekvivalent lokomoce (8,5) je vyšší než věkový ekvivalent 

manipulace (8,0), což značí, že úroveň lokomoce měřených dětí odpovídá rozdílu půl 

roku oproti manipulaci. 

 Další možností interpretace naměřených dat, bylo porovnání jednotlivých testů 

na základě % úspěšnosti.  
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  Tab. č. 3: Hodnocení jednotlivých testů TGMD-2 

 Jednotlivé testy Úspěšnost Hodnocení Maximum Minimum 
L

o
k

o
m

o
čn

í 
su

b
te

st
 Běh 94,3 % 7,5 ± 0,8 8 6 

Cval popředu 88 % 7,0 ± 1,2 8 4 

Poskoky popředu 81,7 % 8,2 ± 1,4 10 4 

Skok 72,9 % 4,4 ± 1,7 6 1 

Skok snožmo 81,3 % 6,5 ± 1,5 8 4 

Cval stranou 98,4 % 7,9 ± 0,4 8 6 

Celkový průměr 86,1 % 6,9 ± 1,4 8 4,2 

M
a
n

ip
u

la
čn

í 
su

b
te

st
 Odpal míčku 76,3 % 7,6 ± 1,3 10 6 

Dribling na místě 87,5 % 7,0 ± 1,1 8 5 

Chytání míčku 97,9 % 5,9 ± 0,4 6 4 

Kopání do míče 87 % 7,0 ± 0,8 8 6 

Hod 77, 1 % 6,2 ± 1,6 8 3 

Koulení spodem 83,9 % 6,7 ± 1,2 8 5 

Celkový průměr 85 % 6,7 ± 0,6 8 4,8 

 

 Tabulka č. 3 udává úspěšnost jednotlivých testů TGMD-2, a to jak lokomočních, 

tak manipulativních. Dále je zde uvedeno průměrné hodnocení daných testů a současně 

maximum možných dosažených bodů v jednotlivých subtestech ve srovnání s minimem 

dosažených bodů v totožném testu.  

 Z tabulky je patrné, že nejúspěšnější dovedností lokomočního subtestu byl cval 

stranou, kde byla průměrná úspěšnost probandů 98,4 %, což značí bodové ohodnocení 

7,9 bodů z 8 možných. Úspěšnost tohoto subtestu značí také minimum dosažených 

bodů, které má hodnotu 6 bodů z 8 možných. Naopak nejménší úspěšnost z celého 

lokomočního subtestu zaznamenal skok, jehož úspěšnost má hodnotu 72,9 %. To značí 

4,4 bodu z celkem 6 možných. Nízkou úspěšnost tohoto testu vyjadřuje také dosažené 

minimum, které má hodnotu 1 a ve srovnání s možným maximem 6 bodů to znamená 

velký bodový rozdíl.  

 Tabulka dále vyjadřuje, že nejúspěšnější dovedností manipulačního subtestu 

bylo chytání míčku, kde byla zaznamenána úspěšnost probandů 97,9 %, to vyjadřuje 5,9 

bodu z celkem 6 možných. Úspěšnost této dovednosti dokazuje také dosažené 
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minimum, které má hodnotu 4 bodů. Naopak nejméně úspěšnou dovedností 

manipulativního subtestu je odpal míčku, kde je průměrná úspěšnost 76,3 %, což značí 

v přepočtu na body 7,6 bodu z celkem 10 možných. Dosažené minimum této dovednosti 

je 6 bodů z 10. 

 Na základě tabulky lze porovnávat úroveň lokomoce a manipulace. Lokomoční 

subtest měl průměrnou úspěšnost 86,1 % (6,9 bodu, maximum 8 bodů), kdežto 

manipulativní subtest dosáhl průměrné úspěšnosti 85 % (6,7 bodu, maximum 8 bodů), 

což je o 1,1 % méně než v případě lokomočního subtestu.  

 Dále budou jednotlivé testy lokomoce i manipulace uvedeny detailně 

s konkrétními údaji. 

Lokomoční dovednosti 

               Tab. č. 4: Úspěšnost lokomoční dovednosti – běh 

Úspěšnost Počet účastníků M ± SD 

100 % 17 (70,8 %)  

7,5 ± 0,8 87,5 % 3 (12,5 %) 

75 % 4 (16,7 %) 

                 M – aritmetický průměr, SD – směrodatná odchylka 

Ze všech 24 účastníků, kteří absolvovali lokomoční test běhu, mělo 17 (70,8 %) 

100% úspěšnost ve všech hodnotících kritériích. Úspěšnost 87,5 % měli v tomto testu 3 

(12,5 %) chlapci. Nejmenší úspěšnost (75 %) měly v tomto testu 4 (16,7 %) děti. 

Maximálně mohly testované děti dosáhnout 8 bodů.  Průměr hodnocení této dovednosti 

byl 7,5 bodu (viz tab. č. 4) .  
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                 Tab č. 5: Úspěšnost lokomoční dovednosti – cval popředu 

Úspěšnost Počet účastníků M ± SD 

100 % 12 (50 %)  

 

7,0 ± 1,2 

87,5 % 4 (16,66 %) 

75 % 6 (25 %) 

62,5 % 1 (4,17 %) 

50 % 1 (4,17 %) 

                   M – aritmetický průměr, SD – směrodatná odchylka 

Test lokomoční dovednosti cval popředu zvládlo 12 (50%) testovaných chlapců 

se 100 % úspěšností z hlediska daných kritérií. Další 4 (16,66 %) testovaní měli 

úspěšnost 87,5 %. Úspěšnosti 75 % dosáhlo v tomto lokomočním testu 6 (25 %) 

testovaných. Menší motorickou zdatnost z hlediska lokomoce prokázal 1 (4,17 %) 

chlapec, jehož úspěšnost byla 62,5 %. Úspěšnosti 50 % dosáhl v tomto lokomočním 

subtestu 1 (4,17 %) ze všech testovaných. Maximálně mohli testovaní dosáhnout 8 

bodů. Bodový průměr hodnocení této dovednosti byl 7,0 bodů (viz tab. č. 5). 

                  Tab. č. 6: Úspěšnost lokomoční dovednosti – poskoky popředu 

Úspěšnost Počet účastníků M ± SD 

100 % 7 (29,16 %)  

 

8,2 ± 1,4 

90 % 1 (4,17 %) 

80 % 7 (29,16 %) 

70 % 7 (29,16 %) 

60 % 2 (8,34 %) 

                  M – aritmetický průměr, SD – směrodatná odchylka 

 Ze všech testovaných chlapců mělo u lokomoční dovednosti poskoky popředu 7 

z nich (29,16 %) 100 % úspěšnost na základě hodnotících kritérií. Další 1 (4,17 %) byl 

v této dovednosti úspěšný z 90 %, 7 (29,16 %) testovaných chlapců mělo úspěšnost 80 
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%. Úspěšnosti 70 % dosáhlo 7 (29,16 %) chlapců. Nejnižší úspěšností v této dovednosti 

bylo 60 %. Na této úrovni se nacházeli 2 (8,34 %) testovaní. Maximálně mohli probandi 

dosáhnout na 10 bodů. Průměr tohoto testu byl 8,2 bodů (viz tab. č. 6). 

 

                  Tab. č. 7: Úspěšnost lokomoční dovednosti – skok 

Úspěšnost Počet účastníků M ± SD 

100 % 8 (33,33%)  

 

4,4 ± 1,7 

83,3 % 6 (25 %) 

66,7 % 4 (16,66 %) 

50 % 2 (8,34 %) 

33,3 % 1 (4,17 %) 

16,7 % 3 (12,5 %) 

                  M – aritmetický průměr, SD – směrodatná odchylka 

 

 Hodnocení lokomoční dovednosti skok nabídlo poměrně velmi široký rozptyl 

procentuálního ohodnocení. Maximálního ohodnocení 100 % dosáhlo 8 (33,33 %) 

testovaných, dalších 6 (25 %) chlapců mělo v tomto testu úspěšnost 83,3 %. Úspěšnost 

66,7 % měli 4 (16,66 %) z testovaných, 50% ohodnocení v této dovednosti měli 2 (8,34 

%) testovaní. Z celého vzorku testovaných měl 1 (4,17 %) úspěšnost 33,3 %, nejnižší 

úspěšnosti 16,7 % dosáhli 3 (12,5 %) testovaní. Maximálně mohli chlapci dosáhnout 6 

bodů. Průměr hodnocení byl 4,4 bodu (viz tab. č. 7).  
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                 Tab. č. 8: Úspěšnost lokomoční dovednosti – skok snožmo 

Úspěšnost Počet účastníků M ± SD 

100 % 9 (37,5 %)  

 

6,5 ± 1,5 

87,5 % 3 (12,5 %) 

75 % 7 (29,17 %) 

62,5 % 1 (4,17 %) 

50 % 4 (16,66 %) 

                  M – aritmetický průměr, SD – směrodatná odchylka 

 

Maximálního možného ohodnocení (100 %) ve skoku snožmo dosáhlo 9 (37, 

5%) z 24 testovaných. Další 3 (12,5 %) měli úspěšnost 87,5 %. Rovných 75 % 

úspěšnosti mělo 7 (29,17 %) chlapců. Úspěšnosti 62,5 % dosáhl v této dovednosti 1 

(4,17 %) testovaný. Poloviční počet bodů, tedy 50 %, měli 4 (16,66 %) hodnocení 

chlapci. Maximum bylo v této dovednosti na základě hodnotících kritérií 8 bodů. 

Průměr měření dovednosti všech 24 testovaných byl 6,5 bodu (viz tab. č. 8).  

 

                 Tab. č. 9: Úspěšnost lokomoční dovednosti – cval stranou 

Úspěšnost Počet účastníků M ± SD 

100 % 22 (91,66 %) 
 

7,9 ± 0,4 
87,5 % 1 (4,17 %) 

75 % 1 (4,17 %) 

                  M – aritmetický průměr, SD – směrodatná odchylka 

 

 Jako nejlépe osvojená lokomoční dovednost se ze všech testovaných dovedností 

prokázal u testovaného vzorku cval stranou. Z 24 testovaných mělo 22 (91,66 %) 

chlapců 100 % úspěšnost, 1 (4,17 %) dosáhl úspěšnosti 87,5 %. Úspěšnosti 75 % dosáhl 
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1 (4,17 %) testovaný chlapec. Největší úspěšnost této dovednosti dokazuje také fakt, že 

maximum bylo 8 bodů a průměr všech testovaných byl 7,9 bodu (viz tab. č. 9). 

Manipulační dovednosti  

             Tab. č. 10: Úspěšnost manipulační dovednosti – odpal míčku 

Úspěšnost Počet účastníků M ± SD 

100 % 3 (12,5 %) 
 

 

7,6 ± 1,3 

90 % 4 (16,66 %) 

80 % 3 (12,5 %) 

70 % 9 (37,5 %) 

60 % 5 (20,83 %) 

             M – aritmetický průměr, SD – směrodatná odchylka 

 

 Nejvyšší úspěšnosti 100 % v manipulační dovednosti odpal míčku dosáhli 3 

(12,5 %) testovaní. Další 4 (16,66 %) chlapci měli 90% úspěšnost, 3 (12,5 %) testovaní 

dosáhli 80 % bodového hodnocení. Ze všech testovaných mělo 9 (37,5 %) chlapců 70% 

úspěšnost. Maximum bodů v této dovednosti bylo 10. Průměr měření dovednosti dosáhl 

7,6 bodů (viz tab. č. 10).  

              Tab. č. 11: Úspěšnost manipulační dovednosti – dribling 

Úspěšnost Počet účastníků M ± SD 

100 % 10 (41,67 %)  

 

7,0 ± 1,1 

87,5 % 8 (33,33 %) 

75 % 2 (8,33 %) 

62,5 % 4 (16,66 %) 

              M – aritmetický průměr, SD – směrodatná odchylka 
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 Z celkového počtu 24 testovaných dosáhlo v driblingu 10 (41,67 %) chlapců 

100% ohodnocení, 8 (33,33 %) testovaných dětí mělo úspěšnost 87,5 %. Úspěšnosti 75 

% dosáhli 2 (8,33 %) chlapci a 4 (16,66 %) testovaní měli bodové hodnocení na 62,5 %. 

Maximálně mohli chlapci v tomto testu získat 8 bodů. Bodový průměr měření této 

dovednosti byl 7 bodů (viz tab. č. 11).  

 

               Tab. č. 12: Úspěšnost manipulační dovednosti – chytání 

Úspěšnost Počet účastníků M ± SD 

100 % 22 (91,66 %)  

5,9 ± 0,4 83,3 % 1 (4,17 %) 

66,6 % 1 (4,17 %) 

               M – aritmetický průměr, SD – směrodatná odchylka 

 

 Jako nejlépe osvojená manipulační dovednost se v rámci celého testování 

prokázala dovednost chytání. Ze všech 24 účastníků testování mělo 22 (91,66 %) 

testovaných 100% ohodnocení, 1 (4,17 %) dosáhl 83,3 % úspěšnosti. Úspěšnost 66,6 % 

měl 1 (4,17 %) testovaný.  Maximálně mohli testovaní získat 6 bodů. Bodový průměr 

této dovednosti byl 5,9 bodu (viz tab. č. 12).  

               Tab. č. 13: Úspěšnost manipulační dovednosti – kop 

Úspěšnost Počet účastníků M ± SD 

100 % 7 (29,17 %)  

7,0 ± 0,8 87,5 % 9 (37,5 %) 

75 % 8 (33,33 %) 

               M – aritmetický průměr, SD – směrodatná odchylka 



53 
 

 

 Kop je jedna z dovedností, kterou by hráči měli mít poměrně dobře osvojenou 

v tomto věku. Ze všech testovaných mělo 7 (29,17 %) chlapců 100% úspěšnost, dalších 

9 (37,5 %) hráčů dosáhlo úspěšnosti 87,5 %. Nejmenší úspěšnost 75% mělo v této 

dovednosti 8 (33,33 %) hráčů. Hráči mohli v této dovednosti získat maximálně 8 bodů. 

Bodový průměr testovaného vzorku hráčů byl 7 bodů (viz tab. č. 13). 

                 Tab. č. 14: Úspěšnost manipulační dovednosti – hod 

Úspěšnost Počet účastníků M ± SD 

100 % 7 (29,17 %)  

 

6,2 ± 1,6 

87,5 % 3 (12,5 %) 

75 % 7 (29,17 %) 

62,5 % 2 (8,33 %) 

50 % 4 (16,66 %) 

37,5 % 1 (4,17 %) 

                 M – aritmetický průměr, SD – směrodatná odchylka 

 Nejlepšího ohodnocení 100 % dosáhlo v manipulační dovednosti hod 7 (29,17 

%) chlapců. Úspěšnost 87,5 % měli 3 (12,5 %) testovaní, 7 (29,17 %) hráčů získalo 75 

% bodového hodnocení. Úspěšnost 62,5 % měli 2 (8,33 %) chlapci, 4 (16,66 %) hráči 

získali 50 % bodového hodnocení. Nejmenšího bodového ohodnocení, tedy 37,5 % 

dosáhl 1 (4,17 %) hráč. Maximálně mohli hráči v tomto testu získat 8 bodů, bodový 

průměr všech testovaných byl 6,2 bodů (viz tab. č. 14).  
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                Tab. č. 15: Úspěšnost manipulační dovednosti – koulení 

Úspěšnost Počet účastníků M ± SD 

100 % 10 (41,67 %)  

 

6,7 ± 1,2 

 

87,5 % 2 (8,33 %) 

75 % 7 (29,16 %) 

62,5 % 5 (20,83 %) 

                M – aritmetický průměr, SD – směrodatná odchylka 

 

 Maximálního ohodnocení 100 % dosáhlo v manipulační dovednosti koulení 10 

(41,67 %) z 24 testovaných. Úspěšnost 87,5 % měli 2 (8,33 %) hráči, bodového 

ohodnocení 75 % dosáhlo 7 (29,16 %) hráčů a 5 (20,83 %) hráčů se dostalo na 62,5 % 

úspěšnosti podle určených kritérií hodnocení dovednosti. Hráči mohli v této dovednosti 

maximálně získat 8 bodů a bodový průměr všech testovaných byl 6,7 bodů (viz tab. č. 

15). 

 

5.2 Specifické fotbalové dovednosti 

 

Tab. č. 16: Výsledky testování fotbalových dovedností 

N  Střelba - přesnost Střelba - čas Dribling Agility 

24 M ± SD 7,4 ± 2,2 46,5 ± 4,8 10,5 ± 0,8 7,7 ± 0,4 

M – aritmetický průměr, SD – směrodatná odchylka 

 

 U střelby se zaznamenával nejen počet přesných zásahů, ale také celkový čas 

zvládnutí testu. V přesnosti střelby bylo maximálně možné získat 12 bodů, bodový 

průměr tohoto kritéria byl 7,4 bodu. Z hlediska času měla střelba všech testovaných 

průměrný čas 46,5 sekundy. Další dva testy byly slalom s míčem (dribling) a slalom bez 
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míče (agility). U obou testů nás zajímal čas. Průměrný čas driblingu byl 10,5 sekundy. 

Průměrný čas agility byl 7,7 sekundy.  

 

5.3 Základní pohybové dovednosti ve vztahu k fotbalovým 

dovednostem 

 Při snaze o zjištění míry závislosti mezi základními pohybovými dovednostmi a 

specifickými fotbalovými dovednostmi byl využit Pearsonův korelační koeficient, který 

nabývá hodnot od -1 do 1. Čím více se korelační koeficient přibližuje k jedné či druhé 

hodnotě, tím silnější vztah mezi sebou jednotlivé veličiny mají. Vždy je třeba 

specifikovat sílu vztahu mezi vybranými veličinami, která udává korelační koeficient. 

V tomto případě bude použita specifikace podle Evanse (1996) udávající sílu 

jednotlivých vztahů hodnot tímto způsobem: 0 – 0,19 velmi slabý; 0,2 – 0,39 slabý; 0,4 

– 0,59 střední; 0,6 – 0,79 silný; 0,8 – 1 velmi silný. Hladina statistické významnosti 

byla stanovena p < 0,05. 

 

Tab. č. 17: Korelační koeficienty mezi motorickým kvocient a specifickými testy 

 MK S/p S/č D A 

MK  0,31 -0,60* -0,70* -0,46* 

S/p   -0,67* -0,56* -0,30 

S/č    0,58* 0,54* 

D     0,44* 

A      

* = p<0,05, MQ – Motorický kvocient, S/p – Střelba na přesnost, S/č – Střelba na čas, 

D – dribling, A – agility 

 Zaměříme-li se na motorický kvocient, můžeme říci, že je nejužitečnější 

hodnotou, kterou lze získat z testová baterie TGMD-2. Podle Ulricha (2000) je 

motorický kvocient vysoce spolehlivý a skládá se z výsledků obou testů (lokomočního i 
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manipulačního). Může nám tedy pro potřeby interpretace dat do jisté míry reprezentovat 

fundamentální pohybové dovednosti. Z tabulky je zřejmé, že rozdíl mezi motorickým 

kvocientem a přesností střelby, značí slabou závislost (0,31). Slabou závislost nám také 

značí porovnání přesnosti střelby a agility (-0,30). Střední závislostí se pak vyznačuje 

většina porovnávaných hodnot. Silnou závislost naopak vykazuje porovnání 

motorického kvocientu a dovedností vedení míče respektive driblingu, které má 

hodnotu -0,70. To znamená, že čím lépe jsou zvládnuté fundamentální pohybové 

dovednosti, tím kratší je čas vedení míče v daném testu. Jelikož je vedení míče jednou 

z nejdůležitějších dovedností ve fotbale, můžeme s jistotou říci, že na základě výsledku 

měření, který prokázal silnou závislost mezi motorickým kvocientem a vedením míče, 

je silný vztah mezi úrovní fundamentálních pohybových dovedností a specifickými 

fotbalovými dovednostmi.   

 

  Tab. č. 18: Korelace vybraných ukazatelů 

 S/p S/č D A 

Lokomoce HS 
 

0,38 

 

-0,67* 

 

-0,67* 

 

-0,33 

Manipulace HS 
 

0,50* 

 

-0,53* 

 

-0,77* 

 

-0,38 

  * = p<0,05, S/p – Střelba na přesnost, S/č – Střelba na čas, D – dribling, A – agility 

 Tabulka č. 17 byla zaměřena na určení vztahu mezi motorickým kvocientem a 

jednotlivými specifickými fotbalovými dovednostmi pomocí korelačního koeficientu. 

Tabulka č. 18 nabízí poněkud detailnější náhled do této oblasti, jelikož zde nejsou 

porovnávány motorické dovednosti jako celek pomocí motorického kvocientu, nýbrž 

jsou zde porovnávány specifické dovednosti s hrubým skórem lokomočních a 

manipulačních dovedností.  

 Silný vztah je možné pozorovat mezi hrubým skóre manipulace a vedením míče, 

což nám charakterizuje hodnota -0,77. To znamená, že čím lépe jsou manipulační 

dovednosti osvojené, tím lepší je práce s míčem ve specifické dovednosti vedení míče 

(menší výsledný čas v testu vedení míče – driblingu). Podobný výsledek lze odvodit 
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také ze vztahu hrubého skóre lokomoce a vedení míče, který charakterizuje hodnota -

0,67. Z toho vyplývá, že čím lépe jsou lokomoční dovednosti osvojené, o to kratší je 

pak výsledný čas v testu vedení míče. Naopak slabý vztah můžeme pozorovat mezi 

hrubým skóre lokomoce a agility. To je do jisté míry zajímavý a neočekávaný výsledek, 

jelikož test agility je totožný svou tratí jako test vedení míče s tím rozdílem, že do testu 

agility není zapojen míč. Dalo by se tedy očekávat, že úroveň lokomoce bude mít na 

agility větší vliv než úroveň manipulace. Opak je však na základě sebraných dat 

pravdou, protože hrubý skór lokomoce ve vztahu k agility má hodnotu -0,33. Kdežto 

hrubý skór manipulace má ve vztahu k agility hodnotu -0,38, což je sice slabý vztah, ale 

stále silnější než v případě lokomočního hrubého skóru. 
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6. DISKUZE 
 

 V současné době vychází mnoho výzkumů, které se zabývají úrovní motoriky ve 

vztahu k tělesné zdatnosti. Avšak není mnoho prácí, zaměřených na zjištění vztahu mezi 

specifickými fotbalovými dovednostmi a základními pohybovými dovednostmi. Pro 

tento účel vznikla tato práce, která se danou problematikou blíže zabývá.  

Tato bakalářská práce se věnuje zhodnocení předem stanovených hypotéz za 

pomoci výsledků vlastního měření. Hypotézy byly stanoveny na základě cíle této práce, 

kterým bylo posouzení, zda existuje vztah mezi úrovní základních pohybových 

dovedností a specifických fotbalových dovedností. Měřenou skupinu tvořilo n=24 hráčů 

z fotbalového klubu FC Tempo Praha o průměrném věku x  = 11,6 ± 0,4. 

H1: Předpokládám, statisticky významný vztah mezi motorickým kvocientem 

(TGMD-2) a úrovní specifické dovednosti driblingu (vedení míče).  

Tato hypotéza byla potvrzena.  

 

Snahou hypotézy bylo ověřit, zda existuje vztah mezi úrovní základních 

pohybových dovedností a specifickou fotbalovou dovedností (vedení míče), která má 

pro fotbal velmi podstatnou roli. Hladina statistické významnosti byla stanovena p < 

0,05. Na základě korelačního koeficientu bylo zjištěno, že se jednotlivé parametry 

vzájemně ovlivňují. Hodnota korelačního koeficientu (-0,70) potvrzuje, že vztah mezi 

jednotlivými parametry je dle Evanse (1996) silný. Podobně významný vztah (r = -0,60; 

p<0,001) mezi úrovní základních pohybových dovedností a specifickou herní 

dovedností (vedení míče) zjistil také Vytlačil (2016) u hráčů fotbalu věkové kategorie 

U12. Tímto tématem se zabýval také Vänttinen et al. (2010), který zjistil silný vztah 

mezi fundamentálními motorickými dovednostmi a herními fotbalovými dovednostmi u 

hráčů fotbalu v žákovském věku.  

Je důležité si uvědomit, že hodnota motorického kvocientu, který je z testové 

baterie TGMD-2 z hlediska interpretace dat považován za nejspolehlivější, bere v potaz 

oba subtesty (lokomoční a manipulativní) jako celek. Proto zde uvedu také korelační 

koeficient, který vypovídá o vztahu jednotlivých subtestů k vedení míče (driblingu). Po 
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přiblížení hodnot korelačních koeficientů je patrné, že oba subtesty mají dle Evanse 

(1996) středně silný vztah k této specifické dovednosti. Porovnání daných koeficientů 

nám však přeci jen nabízí jistý rozdíl síly vztahu k specifické dovednosti. Hodnota 

lokomoce ve vztahu k vedení míče je -0.67. Z toho vyplývá, že se jedná o významný 

(nepřímo úměrný vztah). Jednoduše řečeno, čím lepší je úroveň lokomočních 

dovedností, tím rychlejší má proband čas v měření vedení míče. Výsledná hodnota 

korelačního koeficientu -0,77 mezi manipulací a vedením míče, má ještě silnější 

(nepřímo úměrný) vztah.   

Dle zjištěných výsledků lze říci, že H1 potvrzuje existenci statisticky 

významného vztahu mezi úrovní základních pohybových dovedností (TGMD-2) a 

úrovní specifických fotbalových dovedností (vedení míče). Zároveň lze také dle 

výsledků práce určit, že úroveň manipulačních dovedností má na úroveň specifických 

fotbalových dovedností (v tomto případě vedení míče) větší vliv než úroveň 

lokomočních dovedností, což ovšem neznamená, že by měly být lokomoční dovednosti 

opomíjeny.  

H2: Předpokládám, statisticky významný vztah mezi motorickým kvocientem 

(TGMD-2) a úrovní specifické dovednosti přesnost střelby.  

Tato hypotéza byla zamítnuta. 

 

Jak již bylo řečeno, hladina statistické významnosti byla stanovena p < 0,05. 

Mezi úrovní motorického kvocientu, který reprezentuje úroveň základních pohybových 

dovedností a úrovní specifické dovednosti přesnost střelby, byl po sebrání potřebných 

dat zjištěn vztah, který vyjadřuje hodnota korelačního koeficientu 0,31. Tento výsledek 

lze dle Evanse (1996) interpretovat jako slabý vztah, který neodpovídá hodnocení 

statisticky významný. Zjednodušeně se dá říci, že onen vztah, jehož zjištění měla tato 

práce za cíl, zde existuje, avšak nedosahuje takové úrovně, aby mohla být potvrzena 

tato hypotéza.  

Na základě tabulky č. 18 lze opět určit, který subtest testové baterie TGMD-2  

ovlivňuje více úroveň specifické fotbalové dovednosti střelba na přesnost. Hodnota 

korelační koeficientu (0,38) určující vztah mezi HS lokomoce a přesností střelby značí 

dle Evanse (1996) slabý vztah, který rovněž není statisticky významný. Avšak hodnota 
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korelačního koeficientu 0,50 určuje dle Evanse (1996) středně silný vztah mezi HS 

manipulace a přesností střelby, což opět vypovídá o tom, že úroveň manipulace má 

silnější dopad na specifické fotbalové dovednosti než úroveň lokomoce.  

 Celkově lze tedy říci, že vztah mezi úrovní základních (fundamentálních) 

pohybových dovedností a úrovní specifických fotbalových dovedností existuje. 

V některých případech je tento vztah silnější (vedení míče), v jiných je tento vztah 

slabší (přesnost střelby). Nejvíce překvapující na výsledcích měření bylo zjištění, že čím 

lepší je přesnost střelby (počet přesných zásahů) tím menší je čas testu střelby. To 

dokazuje korelační koeficient -0,67. Tato hodnota vypovídá o statistické významnosti 

korelace. Zajímavé je to především z toho důvodu, že test na měření přesnosti střelby 

byl také měřen na čas, což hráčům bralo možnost střelby bez jakéhokoliv tlaku. Proto 

by se dalo předpokládat, že čím menší bude čas testu, tím menší bude také přesnost 

střelby. Opak byl však pravdou. Bylo by jistě zajímavé použít na toto měření více 

skupin probandů hrajících na rozdílných úrovních, nebo také jednotlivé ročníky 

v určitém klubu.  
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7. ZÁVĚR 
 Na základě zjištěných výsledků této práce je zřejmé, že úroveň základních 

(fundamentálních) pohybových dovedností má v dětském věku ve sportu významný vliv 

na úroveň specifických dovedností. Samozřejmě na každou specifickou dovednost jinou 

měrou. Proto bych rád doporučil všem trenérům zabývajícím se sportem mládeže, aby 

byli v tomto ohledu pečliví a snažili se, aby jejich svěřenci měli možnost jisté pohybové 

všestrannosti. Myslím si, že by se trenéři měli ve svých tréninkových jednotkách 

zabývat i základními pohybovými dovednostmi, které jsou zaměřeny jak na manipulaci, 

tak na lokomoci, a to především v období zlatého věku motoriky.  

 Dalším doporučení, plyne z měření dané skupiny probandů. V tomto měření byla 

zjištěna vyšší úroveň lokomočních dovedností oproti dovednostem manipulačním. 

Avšak jak je z dalších zde uvedených výsledků patrné, mají manipulační dovednosti 

větší význam pro úroveň jistých specifických fotbalových dovedností (vedení míče, 

střelba na přesnost) než dovednosti lokomoční. Proto by trenéři neměli v praxi tyto 

výsledky opomíjet a měli by se více zaměřit na manipulační dovednosti, které nemusejí 

být rozvíjeny do takové míry jako dovednosti lokomoční. Neznamená to však, že by 

měly být lokomoční dovednosti opomíjeny.  
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Příloha č. 2: 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážený pane, vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy 

(jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 

ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a 

biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s účastí Vašeho syna ve výzkumném 

projektu v rámci bakalářské práce na UK FTVS s názvem „Vztah mezi úrovní základních pohybových 

dovedností a specializovaných herních dovedností u hráčů fotbalu v kategorii mladších žáků“, prováděné 

na fotbalovém areálu FC Tempo Praha. 

 

Cílem je zjistit aktuální úroveň základních motorických dovedností a speciálních herních dovedností u 

hráčů fotbalu v kategorii U12. Současně je cílem zjistit vzájemný vztah mezi těmito dvěma proměnnými. 

U hráčů budou testovány základní motorické dovednosti a rovněž speciální herní dovednosti. Pro 

hodnocení úrovně základní motoriky bude použit motorický test TGMD-2. Tento test se dělí na dva dílčí 

subtesty. V rámci lokomočního subtestu budou děti plnit úkoly: běh, cval popředu, poskakování, přeskok, 

skok snožmo a cval stranou. V rámci manipulačního subtestu se bude jednat o tyto úkony: úder do 

statického míčku, driblování na místě, chytání, kopání, hod vrchem a koulení míče spodem.  Pro 

hodnocení úrovně fotbalových dovedností bude použit test slalomu s míčem a test přihrávání. Hráči 

budou testováni ve skupinkách po 3-4. Výsledky budou zaznamenávány na základě pozorování. Veškeré 

testování proběhne v rámci času vytyčeného na trénink dané věkové kategorie.  

Testování proběhne zcela neinvazivně. Toto testování bude zajištěno studenty bakalářského studia (UK 

FTVS) pod odborným vedením vedoucího práce Mgr. J. Kokštejna, Ph.D. Před každým testováním 

proběhne adekvátní rozcvičení, za účelem minimalizace rizika zranění. Po celou dobu testování bude 

přítomen hlavní trenér týmu, aby bylo dohlédnuto na korektnost měření. Měření bude probíhat na 

povrchu, který je adekvátní pro vybrané motorické testy. 

Výše zmíněné testy jsou ověřeny u mládeže stejného věku, splňují všechna zdravotní, sociální a etická 

kritéria, a jsou běžně používána v praxi. Rizika prováděného testování nebudou vyšší než běžně 

očekávaná rizika u aktivit prováděných v rámci tohoto typu testování.  

V průběhu měření má každý hráč možnost kdykoli dobrovolně odstoupit z měření. Účast Vašeho syna 

v projektu nebude finančně ohodnocená. 

Výsledky výzkumu poslouží k prohloubení informací o vztahu mezi základními motorickými 

dovednostmi a speciálními herními dovednostmi sportující mládeže.  

Výsledky bakalářské práce budou zveřejněny v rámci UK FTVS v elektronické podobě v repozitáři 

závěrečných prací UK, originál svazku bakalářské práce bude k nahlédnutí ve studovně UK FTVS, 

eventuálně po vyžádání na emailové adrese: Radim7pf@seznam.cz. 

 

Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchována v anonymní podobě a publikována v bakalářské  

práci, případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na konferencích, případně budou 

využita při další výzkumné práci na UK FTVS. Po anonymizaci budou osobní data smazána. Během 



70 
 

výzkumu nebudou pořizovány žádné fotografie ani videozáznam. V maximální možné míře zajistím, aby 

získaná data nebyla zneužita. 

                                                                                         

 Jméno a příjmení předkladatel a hlavní řešitel projektu: Radim Pfeifer       

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Radim Pfeifer                   Podpis:………………..  

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s účastí ve 

výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny 

relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem 

dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve 

výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK 

FTVS, která bude následně informovat předkladatele projektu.  

Místo, datum ....................  

Jméno a příjmení účastníka................................................  Podpis: ....................................  

Jméno a příjmení zákonného zástupce .................................  

Vztah zákonného zástupce k účastníkovi ....................................  Podpis: .............................    
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Příloha č. 3: 
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Příloha č. 4: 
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