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Abstrakt: 

Název:  Úroveň rychlostních schopností a agility u elitních hráčů fotbalu (15-17 let). 

Cíle: Hlavním cílem této práce je zjištění aktuální úrovně výkonu v lineární rychlosti a 

agility u elitních hráčů fotbalu (15-17 let), vzhledem k věku hráčů. A současné nalezení 

vzájemných vztahů mezi výkony v testech lineární rychlosti a agility. 

Metody: Hlavní vědeckou metodou teoreticko-empirického charakteru byla metoda 

pozorování a testování. Výzkumný soubor tvořilo 30 hráčů FK Motorlet Praha a 32 hráčů 

Bohemians Praha 1905 z kategorií U16 a U17. K vyhodnocení naměřených dat byla 

použita základní deskriptivní statistika a korelační a regresní analýzy. 

Výsledky: Na základě výsledků v testech, byla zjištěna shoda mezi testem agility 

Illionois a lineárním sprintem na 10 m (r = 0,54), 20 m (r = 0,60) a 40 m (r = 0,52). 

Naopak slabá závislost s Illionois byla prokázána u testů na měření lineárního sprintu na 

5 m (r = 0,43) a 20 m letmo, kdy r = 0,31. Při porovnávání týmů Bohemians Praha 1905 

a FK Motorlet Praha v rámci jednotlivých kategoriích si v U17 vedl lépe tým Bohemians 

Praha 1905, kde bylo nejvyššího rozdílu naměřeno v Illionois agility testu (d = 0,54). 

V kategorii U16, v testech Illionois agility, se více dařilo hráčům Motorletu Praha, kde se 

d = 0,47. Zároveň byli zdatnější v lineárním sprintu na 5 m a 10 m. Hráči Bohemians lépe 

zvládli testy na lineární sprint 20 m, 40 m a 20 m letmo. Naměřené výsledky ovšem 

nebyly natolik odlišné, aby se po této stránce dalo hovořit o nevyrovnanosti týmů. 

Zajímavé rozdíly vznikly při porovnávání výsledků v závislosti na věku, kde nebyly 

naměřeny výrazné odchylky mezi kategoriemi U16 a U17 v testech agility Illionois (d = 

0,2) a lineárním sprintu na 5 m (d = 0) a 10 m (d = 0). 

Závěr:  Dle naměřených výsledků došlo k zjištění jistých závislostí ve sprintu na krátkou 

vzdálenost a agility. Pro rozvoj agility pomocí lineárního sprintu lze doporučit opakované 

a krátké úseky na 10-20 metrů. Při porovnávání týmů, kde dle Cohenova koeficientu 

dopadl hůře FK Motorlet Praha kategorie U17, musím zmiňovaným hráčům doporučit, 

zařazení vícero cvičení pro rozvoj agility a obecně rychlostních schopností. Výsledky 

v porovnávání klubů kategorie U16 dopadly velice vyrovnaně. Vyvážené bylo též 

srovnání kategorií v rámci věku. 

 

 



 
 

Abstract: 

Title: The level of speed and agility in elite football players (15-17 years). 

Aim: The main aim of this thesis is to find out the current level of performance in linear 

speed and agility in elite football players (15-17 years), given the age of the players. At 

the same time, the aim is to find out the relationship between performance in linear speed 

tests and agility. 

Methods: The main scientific method which had a theoretical-empirical character was 

the observing and testing method. The research team consisted of 30 players FK Motorlet 

Praha and 32 players Bohemians Prague 1905 categories U16 and U17. Basic descriptive 

statistics and correlation and regression analysis were used to evaluate the measured data. 

Results: Based on the test results, a match between the agility Illionois test and the linear 

sprinter on 10 m (r = 0,54), 20 m (r = 0,60) and 40 m (r = 0,52) was found. On the other 

hand, weak dependence on Illionois was proven in tests for linear sprinter measurements 

in 5 m (r = 0,43) and 20 m in flight when r = 0,31. When comparing the Bohemians 

Prague 1905 and FK Motorlet Prague for each category, the Bohemians Prague 1905 was 

better in the U17. In the U16 category, it was found that Motorlet Praha's players were 

better at agility Illionois, where the results were measured d = 0,54 and a linear sprint in 

5 m and 10 m and Bohemians players were better in linear sprint tests 20 m, 40 m and 20 

m. However, the measured results were not significantly different, therefor there could 

not be any talk of team imbalances on this matter. Interesting results were obtained by 

comparing results according to age, where no significant differences between category 

U16 and U17 in the agility Illionois (d = 0,2) and linear sprinter tests were measured in 5 

m (d = 0) and 10 m (d = 0). 

Conclusion: According to the measured results, certain dependencies in the sprinter on 

short distance and agility were found. For the development of agility using a linear sprint, 

repetitive and short sections of 10-20 meters are recommended. When comparing teams 

where the Cohen coefficient ended worse FK Motorlet Praha category U17, I have to 

recommend the mentioned players, including several exercises to develop agility and 

generally speed capabilities. The results of the comparison of U16 clubs have come very 

close. A comparison of age categories was also balanced. 
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1. Úvod  

Jelikož fotbal patří mezi tradiční sportovní hry, prochází neustálým vývojem. Tím 

se zrychluje tempo hry a jsou kladeny vyšší nároky na kondiční a technickou vyspělost 

hráčů. V průběhu hry jedinci neustále čelí proměnlivým podmínkám, jež zvyšují nároky 

na rychlost provedení pohybových úkolů. V této bakalářské práci jsem se zabýval 

testováním úrovně agility a rychlosti u mladých fotbalových hráčů. Agility je popisována 

jako schopnost rychle a přesně změnit směr pohybu. Rychlost je spjata s překonáváním 

daného úseku v co nejkratší době a nejvyšší intenzitě. Obě tyto komponenty jsou 

vzájemně propojeny a tvoří jakýsi komplex schopností, kterými by měl být vybaven 

každý fotbalista. 

Zvolené téma mé bakalářské práce je zásluhou UK FTVS, konkrétně katedry 

sportovních her ve spolupráci s katedrou atletiky, která umožnila testování hráčů FK 

Motorlet Praha a Bohemians Praha 1905. Téma jsem si vybral za účelem obohacení své 

specializace a trenérské praxe. Pro konfrontaci s klubem, ve kterém trénuji, mě zajímalo, 

jakým výsledkům dosahují hráči v těchto kategoriích. Zároveň jsem se chtěl seznámit 

s dalšími způsoby testování pohybových schopností rychlosti, agility a metodami pro její 

rozvoj v tréninkovém procesu.  

Pro výzkum jsem si vybral test Illionois, jehož součástí jsou změny směru pohybu, 

tudíž zkoumá výkon hráčů ve schopnosti agility. Testy lineárního sprintu 5 m, 10 m, 20 

m, 40 m a lineárního sprintu letmo na 20 m, jsou zaměřené na měření lineární rychlosti 

sprintu na určitých úsecích.  Všechny tyto testy jsou založeny na principu měření času a 

jejich cílem je proběhnutí dané dráhy za co nejlepší čas. Výběr těchto testů byl zvolen na 

bázi popularity, pro co nejlepší srovnání výsledků s jinými výzkumy.  

Bakalářská práce má za cíl zjistit aktuální úroveň výkonu v lineární rychlosti a 

agility u elitních hráčů fotbalu (15-16 let). A současně určit vzájemné vztahy mezi výkony 

v testech lineární rychlosti a agility. 
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2. Teoretická část 

2.1.  Sportovní výkon v obecné rovině 

I když si to neuvědomujeme, pohybový výkon byl a je nedílnou součástí lidstva, 

a to již od počátku jeho stvoření. Člověk už od starověkých civilizací, čelil spoustě 

překážkám. Pro jejich úspěšné překonání byl zapotřebí jistý motorický předpoklad a 

fyzická vybavenost. Postupně se snažil zdokonalovat a nabírat zkušenosti, které si doba 

vyžadovala pro podání toho nejlepšího výkonu. Vlivem mnoha faktorů se lidstvo vyvíjelo 

a s ním vznikaly i sporty, které měli zapotřebí řádného sportovního tréninku, tak aby 

rozvoj výkonnosti sportovce byl zaměřen na dosahování nejvyšších sportovních výkonů 

(dále SV) (Dovalil a kol. 2009). 

V dnešní době se SV studuje podrobně a patří k jednomu ze základních pojmů ve 

sportu a sportovním tréninku. Snaha dosahovat maximálního výkonu v dané sportovní 

disciplíně je charakteristickým rysem sportu. SV se realizuje ve specifických pohybových 

činnostech. Hellebrandt (2014) tyto pohybové činnosti uvádí jako finální integrované 

projevy vnitřních předpokladů sportovce. Tyto specificky uvědomělé pohybové činnosti, 

zaměřené na řešení úkolů, jsou vymezeny pravidly jednotlivých disciplín, závodů, soutěží 

a utkání (Lehnert, 2010, Dovalil a kol. 2009). 

Dle jiné literatury je SV chápán jako vnější a vnitřní reakce organismu, tzn. jako 

proces adaptace na zátěž (Bukač, 2007). Podobně to chápe i Sleamaker a Browning, 

(1996), kteří jej popisují jako odpověď organismu na systematické působení vnějšího a 

vnitřního prostředí v procesu sportovního tréninku. V antropomotorice se můžeme setkat 

s definicí výkonu, jako míry realizace určitého pohybového úkolu. (Měkota, 2007) 

SV je často spojován s termínem sportovní výkonnost, který naopak znamená 

schopnost podávat pravidelně určitý výkon, resp. podávat výkon na poměrně stabilní 

úrovni ve specializované pohybové činnosti (Pavliš, 2002). Dobré sportovní výkonnosti 

lze dosáhnout jen dokonalou vzájemnou souhrou fyzických (tělesných) a psychických 

(duševních) schopností (Frank, 2006). Na tuto souhru reagují ve své publikaci Feltz a 

Magyar (2006), kde uvádí, že se sportovní výkonnost odvíjí od přesvědčení ve vlastní 

schopnosti při vykonávané fyzické aktivitě.  
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2.2. Struktura sportovního výkonu 

Dle Dovalila a kol. (2009) struktura SV umožňuje interpretovat vymezený systém 

prvků, který popisuje Lehnert (2010) jako faktory, podílející se na úrovni SV. Mají 

určitou strukturu, tj. zákonité uspořádání a jsou propojeny sítí vzájemných vztahů. 

Některé výkony mohou být založeny na dominanci převážně jednoho faktoru. Ty, pak 

nazýváme mono-faktoriální SV. Jiné jsou postaveny na existenci většího zastoupení 

faktorů, které se uvádí, jako multi-faktoriální (Dovalil a kol. 2009). 

Struktura sportovního výkonu: 

 

Obrázek 1.  Struktura sportovního výkonu dle Grossera (1994), převzato z Měkota 

(2007), upraveno 

Vzhledem k reakcím organismu, požadavkům vnějšího prostředí a poznatkům o 

lidské psychice, má struktura sportovního výkonu dynamický charakter, a snaží se 

přiblížit ideální struktuře požadavků dané sportovní disciplíny (Lehnert, 2010).  
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Společným znakem těchto faktorů (somatické, kondiční, technické, taktické a 

psychické) je to, že jsou ovlivnitelné tréninkem a bere se na ně zřetel při výběru 

talentovaných jedinců. Proto je Hohmann (2010) přesvědčen, že na základě těchto faktorů 

byly vytvořeny modelové struktury SV, které mají na jedné straně identifikovat podstatné 

komponenty soutěžního výkonu a na druhé straně také integrovat výkonnostní 

předpoklady, které hrají roli při realizaci soutěžního výkonu. 

2.3. Faktory ovlivňující sportovní výkon 

Faktory somatické 

Pavlík a spol. (2010) popisují somatotyp jako komplexní označení tělesné stavby 

člověka typických tvarů a proporcí těla. Somatické faktory jsou ve značné míře geneticky 

podmíněné a v řadě sportů hrají významnou roli. Týkají se zejména podpůrného systému 

tj. kostry, svalstva, vazů a šlach. Podílejí se i na využití energetického potencionálu pro 

výkon (Dovalil a kol. 2009).  

Grasguber a Cacek (2008) společně s dalšími vědci dokazují, že se vrcholový 

sportovci většinou vyznačují v rozmezí mezo-ektomorfií až endo-mezomorfií.  To je 

odůvodněné tím, že ve většině sportů hraje klíčovou roli relativní síla (poměr mezi silou 

a vahou), respektive nižší tělesná hmotnost. Větší část sportovců tedy patří mezi štíhlé, 

muskulaturní ekto-mezomorfy. 

Faktory Technické 

Dle Dovalila a kol. (2009) se technikou rozumí „způsob řešení pohybového úkolu 

v souladu s pravidly příslušného sportu, biomechanickými zákonitostmi a pohybovými 

možnostmi sportovce“. Cílem technické přípravy je vytváření a zdokonalování 

sportovních dovedností, které vytvářejí účelné, efektivní a úsporné pohybové možnosti 

pro řešení úkolů v dané sportovní specializaci. 

Stejný autor ve své publikaci, v souvislosti s technikou, zdůrazňuje pojem styl. 

Styl je individuální odlišnost v provedení technického prvku. V technice je velmi důležité 

rozeznávat, zda je technická dovednost prováděna správně. Pro správné provedení je 

určena řada kritérií: racionalizace, stabilita, variabilita a ekonomie. 

Zvětšující se taktická rozmanitost a rychlost hry, způsobuje zvyšující se nároky 

na technickou vybavenost sportovce. Kupříkladu Süss (2009) pozoroval výkony hráčů 

v dorosteneckém fotbale a dle jeho výsledků bylo potvrzeno, že k chybným řešením 
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nejčastěji docházelo v důsledku nesprávného technického provedení. Podíl techniky na 

chybných řešení činil necelých 55% z celkového výkonu. To potvrzuje, proč je technika 

ovlivňujícím faktorem SV. 

Faktory Taktické 

Dovalil a kol. (2009) taktiku popisují jako, „způsob řešení širších a dílčích úkolů, 

realizovaných v souladu s pravidly daného sportu“. Jedná se o individuální nebo 

kolektivní způsob provedení sportovního boje, který spočívá v optimálním výběru řešení 

strategických a taktických úkolů.  

U sportovců na vrcholové úrovni se očekává vysoká úroveň taktického myšlení. 

K tomu, aby hráč docílil potřebné úrovně, jsou zapotřebí určité soubory vědomostí a 

intelektových schopností a to jak obecných, tak i specifických (týkajících se specializace). 

Jakmile je hráč vybaven těmito soubory, zlepšuje se jeho percepce a v závislosti na 

proměnlivých podmínkách dokáže vytvořit optimální řešení vnímané situace (Dovalil a 

kol. 2009). 

Faktory Psychické 

Pod faktory, týkajícími se psychiky, se skrývají veškeré procesy, stavy, rysy či 

vlastnosti osobnosti. Jedná se o funkci mozku, která se formuje ve společnosti a je na 

společnosti závislá. Zprostředkovává vztah člověka s prostředím, měnící se v průběhu 

vývoje jedince, a tvoří složitý, vzájemně propojený systém (Kassin, 2007). 

Cílem psychologické přípravy ve fotbale, je pracovat na osobním, ale i týmovém 

rozvoji, motivaci a přípravě na soutěž. Se samotným hráčem se začíná pracovat na 

základě diagnostiky současné úrovně psychologických dovedností (rozhovorem, 

pozorováním, dotazníkem), které se postupně začínají nacvičovat (sebepoznání, 

plánování cílů, koncentrace, atd.) a přenášet do tréninkového či zápasového procesu. 

Příprava týmů je po této stránce otázka udržování a utváření dobrých vztahů, plánování 

společných cílů a rozvoje týmové koheze, neboli „týmového ducha“ (Jansa a Dovalil, 

2009). 
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Faktory Kondiční 

Za kondiční faktory sportovního výkonu jsou považovány motorické schopnosti. 

Jedná se o souhrn znalostí z oblasti anatomie, fyziologie, biochemie a biomechaniky, 

přenesených do sportovní vědy. Kondiční složka sportovního výkonu je vzájemně 

propojená struktura motorických schopností, která se rozděluje na silové, rychlostní, 

vytrvalostní a koordinační. (Jansa a Dovalil, 2009) 

Každá tato schopnost má své rozlišovací kritérium. Rozlišnostem se v této práci 

věnuje speciálně kapitola Motorické schopnosti.  

2.4. Herní výkon ve fotbale  

Jak jsme se již dozvěděli z předchozích kapitol (SV v obecné rovině, struktura SV 

a faktory ovlivňující SV), na SV se hledí jako na jednu z hlavních kategorií sportu obecně. 

Fotbal však Buzek (2007) popisuje jako sportovní hru brankového typu realizovanou v 

utkání dvou družstev prostřednictvím specifických pohybových aktivit všech hráčů, 

přizpůsobující se podmínkám utkání, jež jsou nestandardní a proměnlivé. Bedřich (2006) 

konstatuje, že se jedná o skupinovou hru, v níž je nutné odlišit individuální sportovní 

(herní) výkon, který je jakousi podmnožinou týmového sportovního (herního) výkonu. 

Podle Psotty et al. (2006), se individuální herní výkon hráče odráží v celkové efektivnosti 

týmového herního výkonu.  

Votík (2005) navíc rozdělil faktory, podmiňující individuální i týmový herní 

výkon. Tyto faktory rozdělil do dvou skupin, na dispoziční a situační. Dispoziční faktory 

jsou podmíněné předpoklady každého hráče k hernímu výkonu, kterými rozumíme 

úroveň jeho pohybových schopností, herních dovedností, psychických procesů, 

somatotypu a osobnosti. Situační faktory jsou dány vnějšími podmínkami, ve kterých 

probíhá herní výkon, jejich složitost a proměnlivost. 
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Obrázek 2. Herní výkon a jeho složky (Bedřich, 2006) 

 

2.4.1. Individuální herní výkon  

 

Obrázek 3. složky individuálního herního výkonu. (Fajfer, 2005) 
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 „Individuální herní výkon představuje určité specifické zatížení na vnitřní orgány 

a metabolické procesy (bioenergetika), dále na funkce hybného systému (biomechanika) 

a na řídící činnost centrální nervové soustavy a psychické procesy. Jako složky 

individuálního herního výkonu lze tedy označit herní (fotbalové) dovednosti, pohybové 

schopnosti a somatické a psychické charakteristiky. Toto jen potvrzuje, že se jedná o 

složitou, bohatě strukturovanou a velmi variabilní pohybovou činnost – herní výkon 

hráče.“ (Votík, 2011) 

Biomechanické determinanty  

Biomechanika nám objasňuje některé mechanismy a principy herní motoriky, 

podíl nervosvalového aparátu na realizaci herních činností, a ozřejmuje pohled na 

techniku pohybových činností či na příčinu neefektivní techniky. 

Mezi základní funkční jednotky hybného sytému patří funkční skupiny svalů. 

Hlavní funkcí svalu je vyvíjet mechanickou energii. Tato energie je nezbytná k pohybu 

vlastního těla, jeho segmentů, nebo k vytváření tlaku proti jinému objektu (soupeř, míč, 

povrch). Výsledný pohyb, je regulován specifickým řízením nervosvalového aparátu a 

jemnou  interakcí mnoha svalových skupin (vnitrosvalová a mezisvalová koordinace) 

(Buzek, 2007). 

Můžeme vymezit tři základní kategorie pohybové aktivity hráče (stabilita, 

lokomoce, manipulace). Jsou využívány v nových a stále se měnících pohybových 

kombinacích (Buzek, 2007). 

 Stabilita: Schopnost udržet rovnováhu vzhledem k zemské přitažlivosti, 

a to i v situacích, kdy se části těla nebo tělo celé nachází v neobvyklé 

poloze.  

 Lokomoce: Schopnost pohybových změn odlišnou pohybovou 

strukturou, různou rychlostí, ve spojení se stálou stabilitou hráče k 

podložce.  

 Manipulace (s míčem): Schopnost udělovat sílu jiným předmětům (kopy, 

údery hlavou) či sílu přijímat (absorbovat) z jiných předmětů (zpracování, 

chycení). 
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Pro každou herní činnost jednotlivce můžeme vymezit několik mechanismů 

pohybových činností: princip sumace a kontinuity sil, princip impulsu, princip směru 

aplikace síly a princip sumace rychlostí segmentů těla (Buzek, 2007).  

 Princip sumace a kontinuity kloubních sil (načasování)  

 Princip impulsu 

 Princip směru aplikace síly  

 Princip sumace rychlostí segmentů těla 

Bioenergetické determinanty 

Během fotbalového utkání hráč tvoří velké množství pohybů různého charakteru. 

Jedná se o aktivity, kde intenzita zatížení je nepravidelná a střídá se činnost s nižší 

intenzitou (stoj, chůze, poklus) až po vysoce intenzivní činnost (sprint, výskok, změna 

směru) (Psotta et al. 2006). 

Jebavý a spol. (2017) se společně s dalšími autory shodují na tom, že špičkový 

fotbalista v průběhu hry uběhne okolo 10-11 km, z nichž 25-27 % představuje chůze, 37-

45 % klus, 6-8 % pohyb pozpátku, 6-11 % běh ve vysoké intenzitě (sprint, rychlý běh) a 

asi 20 % pohyb při řešení jednotlivých herních činností.  

Tabulka 1. Přehled činností jednotlivých pozic dle Thadani (2006), převzato upraveno 

  

Chůze do 

2,5 m/s  

Běh 2,5 - 

4 m/s 

Běh 4 - 

5,5 m/s  

Rychlý 

běh 5,5 - 7 

m/s 

Sprint nad 

7 m/s  

Brankář 3,73 1,48 0,28 0,05 0 

Pravý obránce 3,7 4,33 1,85 0,57 0,15 

Střední obránce 3,74 4,46 1,71 0,65 0,2 

Střední obránce  3,93 4,11 1,46 0,41 0,12 

Levý obránce  3,52 4,51 1,73 0,78 0,3 

Střední záložník  3,17 5,54 2,73 0,92 0,2 

Střední záložník  3,2 5,65 2,7 1,21 0,3 

Levý záložník   3,51 5,33 2,38 0,81 0,14 

Střední útočník  4,07 4,15 1,47 0,85 0,66 

Střední útočník  3,78 4,6 1,95 1 0,4 

 Poznámky: m/s – metr za sekundu. 

Výše uvedené pohybové činnosti vyžadují různé druhy energetického krytí: mezi 

ně patří anaerobní a aerobní procesy. 
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Anaerobní procesy v organismu mohou zajistit jen část energie celkově vydávané 

během fotbalového zápasu (cca 5 % celkového výdaje). Téměř celou energetickou 

potřebu kryjí aerobní procesy, které dodávají energii nutnou k pohybu hráče s umírněnou 

rychlostí. Též slouží ke splácení kyslíkového dluhu, k němuž došlo během intenzivní fáze 

hry (Lacour, 2009). 

Význam anaerobního tréninku pro hráče fotbalu 

Anaerobní složka se dá dle energetického krytí rozdělit do dvou kategorií. Jedná 

se buď o anaerobní alaktátový systém, označován jako zóna ATP-CP, to jsou látky 

kterými je pohybová činnost zajišťována. Jedná se o aktivity probíhající mezi 10-25 

sekundy, do tohoto krytí nevstupuje kyselina mléčná.  Naopak u anaerobní laktátové 

zóny, označované jako LA zóna, kde se jedná o aktivity sub maximálního charakteru (45-

90 s), začíná v průběhu zátěže vznikat kyselina mléčná. V obou případech se jedná o 

neoxidativní zóny, do kterých při tvorbě energie nevstupuje kyslík.  

Psotta (2006) uvádí, že anaerobní výkonnost se zaměřuje na udržení a rozvoj 

funkční způsobilosti hráče pro krátkou vysoce intenzivní pohybovou činnost. Jak bylo 

výše uvedeno, tyto činnosti jsou neoxidativní, tudíž organismus energii získává 

následujícími způsoby. 

 Štěpením makroergních fosfátů: ATP-CP systém (dominantní zdroj v prvních 5 

sekundách pohybové činnosti vysoké intenzity). 

 Anaerobní glykolýzou: štěpením cukrů – anaerobní glykolytický systém 

(dominantní zdroj od 5-50 sekund pohybové činnosti vysoké intenzity).  

 U déle trvajících činnosti se současně zvyšuje podíl aerobního metabolismu. 

Dle těchto znalostí energetického systému se dá např. pracovat na rozvoji jak 

pohybové rychlosti (převládající stimulace ATP-CP systému), tak rychlostní vytrvalosti 

(stimulací anaerobního glykolytického systému) (Psotta, 2006). 

Význam aerobního tréninku pro hráče fotbalu 

Při pohybové činnosti střední, či mírné intenzity s délkou nad 90 sekund, se dá 

hovořit o aerobním způsobu získávání energie. Tento způsob energetického krytí je často 

označován jako kyslíková zóna. Hlavním ukazatelem aerobních schopností je VO2 max., 

což znamená maximální spotřeba kyslíku při zátěži (Votík, 2005). 
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Aerobní trénink slouží k udržení střídavého pohybového výkonu hráče po celou 

dobu utkání, bez výrazných poklesů na intenzitě. Z toho vyplívá, že dovoluje realizovat 

činnost vyšší intenzity s nižším zapojením anaerobního metabolismu, a zároveň 

podporuje schopnost zotavování po krátkodobé, vysoce intenzivní činnosti anaerobního 

charakteru. Stejný autor uvádí že, resyntéza ATP a CP ve svalech (zotavení), nastává 

v rozmezí 20-120 sekund po skončení vysoce intenzivní činnosti.  

Význam aerobních procesů také napomáhá k setrvání kvality kognitivních 

procesů (vnímání, rozhodování), vedoucí k řešení herních situací, současně udržuje 

kvalitu provedení herních činností (techniky) v průběhu celého utkání (Psotta et al. 2006). 

Psychické determinanty 

Působnost psychické složky na herní výkon je prvotně dána psychickými 

vlastnostmi hráče (temperament, schopnosti, charakter, motivy, postoje, potřeby), ty 

regulují úroveň psychických procesů a zároveň ovlivňují psychický stav (nálada, 

vědomí, únava, frustrace, stres). Což se následně promítá do herního výkonu (Kassin, 

2007; Buzek, 2007). 

Buzek (2007) rozdělil psychické procesy ovlivňující herní výkon na:  

 Poznávací 

 Motivační 

 Emoční  

 Volní 

Buzek (2007) o fotbale tvrdí, že se odehrává ve dvou rozdílných situacích, a to 

v tréninku a v utkání. V průběhu utkání je na hráče vyvíjen větší tlak než při tréninku a 

právě psychologický trénink hráče směřuje k tomu, aby mohl v zápase podat výkon, jaký 

se očekává.  

Herní činnosti jednotlivce  

Podle informací o individuálních výkonech hráče můžeme získat přehled o 

herních možnostech hráče, nebo hodnotit kvalitu provedení činnosti, kterou v průběhu 

hry provádí.  
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Herní činnost jednotlivce představuje komplex úkonů, objevující se v průběhu 

hry. Votík (2007) tyto úkony stručně shrnul a rozdělil na následující. 

 Útočné: hra bez míče, přihrávání, zpracování míče, vedení míče, 

obcházení soupeře, střelby. 

 Obranné: obsazování hráče s míčem, obsazování hráče bez míče, 

obsazování prostoru, odebírání míče. 

            Při posuzování individuálního herního výkonu sledujeme (Votík, 2007):  

 jak se hráč pohybuje na hřišti vzhledem ke své roli, 

 součinnost, jak spolupracuje, co sleduje, 

 zda a jak dovede přihrát, prostor kam směřují přihrávky, 

 zda a jak dostane míč pod kontrolu (první a další dotek), 

 jaké má vedení míče, obcházení protihráče (1:1), 

 originalita při řešení herních situací, 

 rozhodnost, odvahu, důraz při soubojích,  

 schopnost předvídat (číst hru) atd.  

2.4.2. Týmový herní výkon  

Týmový herní výkon je podmíněn vzájemně na sebe působícími individuálními 

výkony. Podle Votíka (2007) se jedná o „sociálně-psychologický rozměr, kdy finální 

výkon je závislý na dynamice vztahů, sociální soudružnosti, úrovni komunikace a motivaci 

hráčů. Rozměrem, který je dalším určujícím činitelem, je míra spolupráce a kvalita 

součinnosti hráčů při realizaci herních činností.“. 

Jedná se o proces, kde je zapotřebí sladit činnosti spoluhráčů k tomu, aby se 

dosáhlo vítězství v utkání. V průběhu utkání tým musí nejen předvídat a zabránit 

soupeři docílení vítězství, ale také prosazovat svůj cíl a být schopen se podílet na jeho 

dosažení (Votík, 2007).   

Herní kombinace a systémy  

Pro posouzení kvality týmového herního výkonu je zapotřebí mít určité vnitřní 

nastavení týmu. Tedy mít jasnou představu o tom, jakou hrou se tým chce prezentovat. 

Ke správnému „nastavení“ jsou vytvořené sobory herních kombinací a systémů (včetně 

řešení standartních situací), které vkládáme do hry. Tyto soubory Votík (2007) rozdělil 

na složky. 
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Herní kombinace: 

 Útočné, založené na: přihrávce, výměně místa, činnosti „přihraj a běž“. 

 Obranné, založené na: vzájemném zajišťování, přebírání hráčů, 

zesíleném obsazování hráčů s míčem, součinnosti při vystavení soupeře do 

postavení mimo hru. 

Herní systémy 

 Útočné: postupný útok, rychlý protiútok, kombinovaný útok.  

 Obranné: zónová obrana, osobní obrana, kombinovaná obrana. 

Při posuzování týmového herního výkonu ve fotbale sledujeme (Votík, 2007):  

 V jakém rozestavení družstvo hraje, 

 jaké systémy hry uplatňuje v útočné, obranné fázi hry, 

 řešení standartních situací,  

 jak hráči využívají celou hrací plochu, 

 plynulost souhry, 

 jak dlouho družstvo drží míč pod svou kontrolou, kde a jak ztratí míč, 

 zda se všichni hráči podílejí na útoky i obraně,  

 zda a jak ohrozí branku soupeře. 
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2.5. Motorické schopnosti ve fotbale 

 Motorická schopnost je „relativně upevněný, více či méně generalizovaný 

předpoklad (dispozici) pro určité činnosti, jednání a výkony. Schopnost náleží k 

vlastnostem lidského jedince, k jeho individuálním zdrojům, potencím, kompetencím a 

výkonovým předpokladům.“ Měkota (2005). 

Perič a Dovalil (2010) tvrdí, že pohybové schopnosti jsou stálé v čase. Úroveň 

schopností nekolísá a jejich změna vyžaduje dlouhodobé tréninkové působení. Je 

akceptováno základní rozdělení schopností na kondiční a koordinační. Mezi kondiční 

pohybové schopnosti řadíme schopnosti silové, rychlostní a vytrvalostní. Zásadně je 

podmiňují metabolické procesy, které se týkají získávání a využívání energie pro 

vykonávání pohybu viz. kapitola Bioenergetické determinanty. 

 

Obrázek 4. Rozdělení motorických schopností (Měkota, 2005) 

Silové schopnosti 

Síla, jako pohybová schopnost jedince, je souhrnem vnitřních předpokladů pro 

vyvinutí síly ve fyzikálním smyslu, a je spjata s činností svalů (velikostí svalového stahu), 

kterou lze označit jako svalovou sílu. Sílu člověka definujeme, jako schopnost překonávat 

odpor vnějšího prostředí pomocí svalového úsilí (Měkota, 2005). 

Bangsbo (2003) rozdělil sílu využívanou ve fotbale na funkční a základní. Prvně 

uváděná je silně spojena se specializací a podněcuje hráče k rychlému a koordinovanému 
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vyvíjení svalové síly ve specifických činnostech (souboje, výskoky, střelba, vhazování 

atd.). Tato síla se většinou rozvíjí ve hře se zatížením a s upravenými podmínkami 

(přidané zatížení na těle, hra v písku, apod.). Základní trénink je naopak zaměřen na 

svalové skupiny, jež jsou zvlášť procvičovány s posilovacími prostředky.  

Psotta et al. (2006) uvádí, že základní trénink je spíše zařazován do první fáze 

přípravného období, dále slouží pouze jako doplňkový trénink. V dalších fázích 

přípravného období a v soutěžním období převládá spíše trénink pro rozvoj funkční síly.  

To souvisí s upozorněním na rozvíjení obecné svalové síly pro specifické činnosti, 

kde vysoká úroveň absolutní síly může znamenat kontraproduktivitu pro svalový výkon 

ve fotbale. Ten samý autor popisuje silovou schopnost hráče během utkání, jako náležitost 

výhradně svalů použitých při daném pohybu. Dále záleží na hráčské schopnosti 

zkoordinovat akci a svaly ve správnou chvíli (Bangsbo, 2003). 

Weineck (1995) rozdělil nejdůležitější druhy síly využívané ve fotbale na: 

 Rychlá (výbušná) síla  

 Maximální síla 

 Silová vytrvalost 

 Posturální sval 

Ve fotbale jsou díky svému charakteru zatíženy spíše dolní končetiny. Dle 

Havlíčkové (1993) jsem sjednotil nejvíce zatěžované svaly: 

 Trojhlavý lýtkový sval (musculus triceps surea) 

 Čtyřhlavý stehení sval stehení (musculus quadriceps femoris) 

 Hýžďový sval velký a malý (musculus gluteus maximus a medius) 

 Břišní svaly (musculi abdominis) 

 Iliopsoas (musculus iliopsoas) a (Musculus tensor fascie latea) 

Vytrvalostní schopnosti 

Vytrvalost je schopnost vykonávat dlouhotrvající tělesnou činnost. Jsou to 

předpoklady provádět cvičení s nižší než maximální intenzitou co nejdéle, nebo po 

stanovenou dobu nejvyšší možnou intenzitou (Perič a Dovalil, 2010). 
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Podle doby trvání pohybové činnosti Votík (2007) rozdělil vytrvalostní schopnosti 

na: 

 Rychlostní vytrvalost (anaerobní alaktátové): velký podíl mají rychlostní 

schopnosti. Jedná se o opakované krátkodobé výbušné výkony bez míče a 

s míčem.  

 Krátkodobou vytrvalost (anaerobní laktátové): jde o individuálně 

prováděný pohyb největší možnou intenzitou, trvající do 2-3 minut. Ve hře 

se využívá při rychlých přechodech z obrany do útoku a naopak. 

 Střednědobou vytrvalost (převážně aerobní): charakterizována jako 

činnost střední intenzity v časovém úseku od 3 do 8 minut. Tato složka je 

zapojena při nepřerušované hře, která vyžaduje neustálý pohyb s míčem i 

bez míče (výběr prostoru). 

 Dlouhodobou vytrvalost (aerobní): vymezena činností trvající nad 8 minut 

s nízkou a střední intenzitou. Udržuje celkovou funkční kapacitu po dobu 

tréninku nebo utkání.   

Ve sportech s převládající acyklickou činností, kam patří sportovní hry a tedy i 

fotbal, je požadavek na úroveň vytrvalosti ovlivněn především sportovní výkonností. Ve 

fotbale jsou vzhledem k variabilitě využívány všechny způsoby energetického krytí. 

V průběhu klidových fází hry je aerobní vytrvalost využívána k rychlé obnově 

energetických zdrojů (Měkota, 2007). 

Koordinační schopnosti  

 Fotbal má v dnešní době čím dál tím větší nároky na technickou vybavenost 

hráče. Je zapotřebí provádět pohyby rychle, lehce, bez chyb a v dokonalém provedení. 

Technické dovednosti využívané ve fotbale jsou náročné právě na koordinaci. 

Perič (2008) rozdělil koordinační schopnosti na obecné a speciální. Obecná 

koordinace je základem pro každého sportovce. Jedná se o koordinační prvky získané 

z mnoha motorických dovedností a jsou spojeny se všeobecnou průpravou. Tyto obecné 

koordinační předpoklady jsou schopny rychleji reagovat na specifické pohyby využívané 

ve sportovní specializaci. Po zapojení sportovce do specializovaného (fotbalového) 

tréninku, dochází ke tvarování jeho koordinačních schopností a dovedností, využívajících 

v tréninkovém a zápasovém procesu. Jedná se o speciální koordinaci. 



27 
 

Fajfer (1990), rozdělil koordinační schopnosti využívané ve fotbale do několika 

skupin: 

 Orientační: Schopnost určení polohy a pohybu těla v prostoru, vnímání 

okolí. Uvolňování se bez míče. Předvídání. Správné řešení herních situací. 

 Kinesteticko-diferenciační: Rychlé, efektivní a ekonomicky řešené 

pohybové úkoly za pohybu a klidu (vedení míče, dribling, klamavé 

pohyby). Vytvoření přesné a časované přihrávky. Produkce účinné a 

přesné střelby. 

 Spojování pohybových operací: Prostorové a časové sladění dynamických 

pohybů v závislosti na pohybu soupeře, míče. 

 Přizpůsobování pohybového jednání: Improvizace. Kombinace 

osvojených dovedností v závislosti na proměnlivém prostředí. Je závislá 

na orientačních schopnostech.  

 Reakční: Schopnost rychlého a smysluplného zahájení činnosti jako 

reakce na aktuální situační podněty. 

 Rovnovážné: Udržení, obnovení rovnováhy při změnách polohy těla 

(obraty, výskoky) 

 Rytmické: schopnost vnímání, udržení rytmu. Timing = načasování fází 

pohybu 

Flexibilita 

U fotbalu často dochází k poranění svalů, či vazů. Tato zranění se dají ovlivnit 

zvýšením svalové pružnosti a rozsahem jednotlivých kloubních struktur. Rozvoj 

flexibility je jeden z hlavních způsobů, jak předejít zranění. 

Měkota (2005) definuje flexibilitu, jako schopnost člověka pohybovat částí, nebo 

částmi těla v dostatečném rozsahu, lehce a požadovanou rychlostí.  Jedná se tedy o 

kapacitu kloubu, umožňující plynulý pohyb v plném rozsahu, který je pro daný účel 

optimální.  

Snížená pohyblivost, nejčastěji z důvodů tuhosti, nebo zkrácení svalů (např. 

vlivem jednostranné intenzivní činnosti, nepromyšleného posilování), zvyšuje riziko 

zranění (Dovalil, 2012). 
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Můžeme rozlišit flexibilitu statickou a dynamickou. V prvním případě jde o rozsah 

pohybu v kloubu, jež můžeme dosáhnout pomalým pohybem. V případě druhém se jedná 

o schopnost, využití kloubního rozsahu při pohybové činnosti provedené normální, či 

zvýšenou rychlostí (Měkota, 2005). 

Význam pohyblivosti ve sportu shrnuje Měkota (2005) do sedmi bodů: 

 Úspěšné ovládnutí techniky pohybu 

 větší ekonomičnost pohybů 

 menší pravděpodobnost postižení či zranění  

 estetická forma pohybového projevu v některých sportech 

 ovlivnění ostatních motorických schopností 

 zábrana defektů v držení těla 

 (bezproblémové) pohybové aktivity každodenního života 
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2.6. RYCHLOSTNÍ SCHOPNOSTI VE FOTBALE 

Obecná definice rychlostní schopnosti se podle Periče (2008) vnímá jako 

schopnost překonávat krátký časový úsek v co možná nejkratší době s co nejvyšší 

intenzitou. Přitom se podle Bedřicha (2006) předpokládá, že jde o činnost prováděnou s 

maximálním úsilím, po dobu maximálně 15 s do odporu menšího, než činí 20 % maxima. 

Při odporu větším se stává dominantní schopností rychlá, či explozivní síla. Vzhledem k 

tomu, že je rychlost determinována úrovní kondičních a koordinačních předpokladů, 

považujeme ji za schopnost smíšenou (hybridní), tj. kondičně-koordinační (Bedřich, 

2006). 

Dovalil (2012) souhlasí s tím, že rychlostní schopnosti jsou pohybovými 

činnostmi krátkodobého trvání, které hráč provádí individuálně nejvyšší rychlostí, tj. v 

nejkratším čase. Tato činnost je prováděna maximálním volním úsilím, maximální 

intenzitou, kterou energeticky zajišťuje ATP-CP systém. 

V moderním pojetí fotbalu je na rychlostních schopnostech postavena velká část 

individuálního i týmového herního výkonu.  Současný fotbal má rostoucí nároky na 

rychlost provedení, činnosti s míčem, bez míče a zároveň se mění i rychlost rozhodování. 

Hráči musí rychleji reagovat na podmínky stále se měnícího prostředí. Proto se rychlost 

ve fotbale projevuje jak v psychických (vnímání, reakce, rozhodování, anticipace), tak i 

v motorických procesech (akcelerace, frekvence) (Votík, 2005). 

2.6.1. Úroveň rychlostních schopností  

Dle mnoha autorů je zřejmé, že rychlost je do značné míry podmíněna geneticky. 

Byla zjištěna dokonce nejvyšší úroveň dědičnosti ze všech pohybových schopností (70-

80 %) (Dovalil, 2012). Úroveň rychlostních schopností je podle Bedřicha (2006) dána:   

 Svalovým systémem, tj. vysokým podílem rychlých vláken ve svalech, schopností 

současné aktivace velkého počtu motorických jednotek, rychlého střídání 

svalového napětí, stahů a uvolnění jak synergistů, tak antagonistů, elasticitou 

svalů 

 Nervovým systémem, tzn. rychlostí vedení vzruchů, rychlostí přenosu informací 

při nervosvalové činnosti  

 Energetickým systémem, tj. vysokou zásobou CP, rychlou resyntézou ATP   

 Psychickými předpoklady, tj. rychlým a přesným vytvořením představy o pohybu, 

koncentrací a emoční stabilitou 
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2.6.2. Dělení rychlostních schopností  

Reakční rychlost 

Reakční rychlost je charakterizována dobou reakce mezi počátkem působení 

podnětu a zahájením pohybu. Jedná se o schopnost rychlé reakce za co nejkratší čas. 

Reagovat lze na různé zvukové, zrakové, dotykové/hmatové a kinestetické signály.  Do 

jisté míry reakční rychlost ovlivňuje celkové trvání pohybu (Dovalil a kol., 2012). 

Dle Pavlíka (2010) reakční rychlost dále dělíme na jednoduchou a složitou: 

 Jednoduchá reakce: sportovec vyčkává na signál a ví, jak na něj reagovat. 

 Složitá reakce: sportovec reaguje na určitou situaci, kterou předem nezná 

(let míče, pohyb soupeře)  

Akční rychlost  

Akční rychlost je schopnost provést určitý pohybový úkol, v co nejkratším 

časovém úseku od započetí pohybu (Čelikovský, 1990). Výrazně se liší od reakční 

rychlosti a to zejména v délce a druhu pohybu. 

Dovalil (2012) dle druhu pohybu akční rychlost rozdělil na: 

 Acyklická rychlostní schopnost: jednorázové provedení pohybu 

s maximální rychlostí, proti malému odporu (kopy, výskoky atd.). 

 Cyklická rychlostní schopnost: opakované struktury pohybu 

s maximální rychlostí nebo vysokou frekvencí (běh). Jedná se o co 

nejrychlejší překonání určité vzdálenosti nebo přemístění v prostoru. Tuto 

schopnost dále můžeme rozdělit na schopnost akcelerace, maximální 

frekvence a rychlé změny směru.  

 Komplexní rychlostní schopnost: kombinace acyklických a cyklických 

pohybů s maximální rychlostí (dribling a střelba).  Na komplexní 

rychlostní schopnost mají velký vliv silové, vytrvalostní a koordinační 

schopnosti. Podle využití další schopnosti v pohybu pak rozlišujeme, zdali 

je činnost silově-rychlostního, vytrvalostně-rychlostního, nebo 

koordinačně-rychlostního charakteru.   
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Obrázek 5. Přechod od reakční k akční rychlostní schopnosti (Prostta, 2006) převzato a 

upraveno   

2.6.3. Trénink rychlostních schopností  

Tréninkových programů na rozvoj rychlosti je velké množství a můžeme se 

setkat s různými názory na správnost programu. Dle Periče (2010) a Dovalila a kol. 

(2009) jsou společným znakem všech rychlostních programů tyto parametry: 

Mezi parametry zatížení patří: 

 Intenzita zatížení- při rozvoji rychlosti vždy musí být intenzita maximální, tj. 

100 %. 

 Doba trvání- určuje zónu zatížení, kterou chceme rozvíjet. Doba trvání by měla 

odpovídat věku, úrovni jedince a cíli daného cvičení. Ideální čas je 5-8 s při 

jednoduchých pohybových vzorech s prvky agility.  

 Počet opakování- určuje kolikrát daný jedinec provede danou činnost. Je zde 

nutné brát v úvahu fyziologický proces adaptace sportovního tréninku. 

 Délka odpočinku- určuje, v jakém energickém zdroji vstoupí hráč do dalšího 

opakování. Musí zde dojít k maximálnímu obnovení energie. Ideální poměr je 1:8-

1:12.  

 Charakter odpočinku- v případě rozvoje rychlosti by mě být odpočinek mírně 

aktivní z důvodů aktivity svalů a nesmí klesnout dráždivost CNS. Můžeme zde 

zařadit volnou manipulaci s míčem, klus a jiné mírné aktivity. 
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Podle parametrů zatížení a obsahu daného cvičení se následně rozvíjí různé 

druhy rychlostních schopností. Rychlost ve fotbale je brána jako komplexní schopnost. 

Druhy rychlostních schopností je nutné rozvíjet zvlášť (akceleraci, maximální rychlost, 

agility atd.), ale musíme brát v potaz, že rychlost ve fotbale bereme jako komplexní 

schopnost a trénované druhy se v průběhu hry různě kombinují.  

2.6.4. Trénink akční rychlosti 

Jak z předchozích kapitol již víme, akční rychlost lze dle druhu pohybu rozdělit 

na acyklickou, cyklickou a komplexní. Proto autoři rozdělují i metody rozvoje těchto tří 

odlišných pohybů.  

Rozvoj acyklické rychlosti  

K rozvoji acyklické rychlosti Hnízdil (2008) uvádí, že: „Základem jsou tělesná 

cvičení rychlostně silového typu s plným respektováním podmínek hraničního 

rychlostního pohybu. K rozvoji se používají vybrané metody pro rozvoj explozivních 

silových schopností.“. 

Hnízdil (2008) dále dělí metody rozvoje acyklické rychlosti na: 

 Metoda rychlostní (dynamického úsilí): základní charakteristikou této metody 

je střední velikost odporu (30–60 % maxima). Toto rozmezí zajišťuje uplatnění 

silového aspektu a splnění podmínek pro rychlý pohyb provedení jako předpoklad 

stimulace rychlých vláken. Rychlost pohybu provedení cviku by neměla klesnout 

pod 50 % rychlosti téhož pohybu bez odporu. Např. výskok s 10 kg vestou.  

 Metoda plyometrická (rázová): tato metoda je charakteristická seskokem z 

podložky a bezprostředním náskokem na podložku další. Předpokládá se, že výška 

podložky, ze které se provádí seskok, významně ovlivňuje aktivitu svalů 

participujících v následném odrazu a tím i intenzitu vlastního posilování. Např. 

seskok z výšky 60 cm a výskok do výšky 60 cm.  

 Metoda kontrastní: tato metoda se vyznačuje střídáním odporů různé velikosti. 

V důsledku toho je možné dosahovat různé rychlosti pohybu v obsahu 95 – 100 

% maxima i různého počtu opakování. Změny odporu a maximální rychlost 

provedení zdokonalují pozitivně kinesteticko-diferenciační schopnosti. Např. 

benchpress se 40 % maxima – kliky s tlesknutím 
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Rozvoj cyklické rychlosti (Hnízdil, 2008) 

 Metoda opakování: Jde o opakování tělesných cvičení s maximální rychlostí, 

kdy interval odpočinku zabezpečuje relativně plné obnovení činnosti na výchozí 

úroveň. 

 Metoda analytická: Předpokládá rozdělení pohybové struktury na dílčí části a 

stimulování těchto částí odděleně. 

 Metoda zrychlováním: Provádění cvičení s postupně narůstající rychlostí až do 

maxima. 

 Metoda kontrastu zátěže: Metoda využívá kontrastu mezi pohybem s vyšším 

odporem a pohybem s následným odlehčením. 

 Metoda založená na zlehčení podmínek: Tato metoda využívá doplňujících sil 

zrychlujících pohyb jako je např. zmenšení hmotnosti nářadí, snížení hmotnosti 

cvičence (dopomoc trenéra), snížení odporu vnějšího prostředí, využití 

setrvačnosti pro zrychlení pohybu (běh z kopce), využití pomocných zařízení 

zlehčujících pohyb (vleková zařízení atd.).  

Rozvoj komplexní rychlosti (Hnízdil 2008) 

Jedná se o akční rychlost, která se nejčastěji objevuje ve sportovních hrách a tedy 

i ve fotbale. Ve sportovních hrách jsou dominující cvičení zaměřená na rychlé změny 

směru a rychlé změny podmínek, ve kterých jsou herní dovednosti prováděny. „I když 

primárním principem při stimulaci rychlostních schopností je specializace, v těchto 

činnostech je nutné rozvíjet všechny druhy rychlostních schopností a je nutné zatěžovat 

širší spektrum svalových skupin, tj. nohy, paže, trup.“ (Dovalil, 2012). 

 Zásadou, kterou bychom měli při rozvoji komplexní rychlostní schopnosti 

dodržovat, je: cvičení pro rozvoj těchto schopností mají být zařazována do programu 

tréninkové jednotky jako první, kdy jsou předpoklady dokonalé koncentrace, rychlé 

reakce i akce, a že se cvičení provádí maximální nebo téměř maximální rychlostí, tj. 95-

100 % maxima (Dovalil, 2012). 

Rozvoj rychlostních schopností je také úzce spojen se zdokonalováním 

pohybových dovedností. U činností koordinačně a technicky složitějších je žádoucí 

nejdříve zvládnout danou pohybovou dovednost a teprve potom se zaměřit na rychlost 

provedení (ve fotbale např. slalom s míčem mezi kužely, nejprve učíme techniku 

provedení, později zařazujeme rychlost provedení). 
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 Pro rozvoj komplexní rychlostní schopnosti je základní metodou rovněž metoda 

opakování uplatňovaná podle druhu sportovní činnosti. Dalšími metodami jsou: metoda 

analytická, metoda syntetická, metoda založená na zlehčení podmínek, metoda kontrastu 

zátěže, metoda se zrychlováním a metoda zmenšování časoprostorových hranic (stejné 

jako u cyklické rychlosti) (Hnízdil, 2008). 

2.6.5. Trénink reakční rychlosti  

Bedřich (2006) uvádí, že rozvoj reakční rychlosti by se měl být založen na 

střídání druhů podnětů a reakcí, včetně reagování různých částí těla (paže, nohy, trup). 

Je dobré postupovat od jednoduššího ke složitějšímu (očekávaný – neočekávaný signál, 

jednoduchá – složitá reakce, zvyšování počtu možných řešení). 

Lehnert (2010) rozeznává celkem 4 metody, které se užívají při tréninku 

reakční rychlosti fotbalových hráčů. Patří mezi ně:  

 Metoda opakování: reakce na určitý podnět (optický, akustický, taktilní). Při 

tréninku se podněty různě střídají. 

 Metoda analytická: rozdělení pohybu na dílčí části a jejich stimulování se děje 

odděleně. Např. reakce trupu na signál - reakce paží na letící míč – reakce trupu 

i paží na letící míč. 

 Metoda senzorická: zde musí fotbalista subjektivně odhadnout čas převedení 

reakce na daný podnět. 

 Metoda reakce na pohybový objekt: hráč se musí naučit předpovídat záměr 

svého soupeře. 
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2.7. AGILITY VE FOTBALE 

Většina sportů na hřišti, jako je fotbal, házená, volejbal, tenis apod. vyžadují 

extrémně rychlé pohyby celého těla, které jsou většinou prováděny v reakci na pohyb 

míče, soupeře nebo spoluhráče. Tato rozhodující složka výkonu je obvykle označována 

jako agility. 

Pro definici agility v rámci sdružení vědců v oblasti sportu neexistuje konsensus 

ohledně přesné definice. Agility je tradičně definována jako schopnost rychle změnit směr 

pohybu (Bloomfield, Ackland, Elliot, 1994), ale také jako schopnost změnit směr rychle 

a přesně (Barrow, McGee, 1971). Chelladurai (1976) poukazuje na to, že se ani jedna 

z těchto definic nevztahuje na percepční složky a složky rozhodování, které jsou nedílnou 

součástí většiny sportů. 

Podrobnější definice agility naznačuje, že se jedná o komplex schopností a 

dovedností, které jsou přímo ovlivněny kondičním, technickým a kognitivním faktorem. 

Sheppard a Young (2006), popisují agility jako rychlé změny směru, které jsou spjaty 

s reakcí na podnět.  Jebavý a spol. (2017) si pod tímto pojmem představuje „schopnost 

změny směru pohybu v závislosti na podmínkách herní situace“. Struktura agility je 

znázorněna na obrázku 6. 

 

Obrázek 6. Komponent agility (Young et al., 2002) 

Přímou závislost kondičních faktorů a jejich podíl na změně směru znázorňuje 

Jebavý a spol. (2007) v obrázku 7. Ve své publikaci také uvádí, že komplexní schopnosti 

agility je do značné míry ovlivněna také výškou hráče a somatotypem. Hráči nižšího 

vzrůstu mají těžiště níže než hráči vyššího vzrůstu a proto mají mnohem lepší 

předpoklady pro vykonávání rychlé změny směru.  
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Obrázek 7. Kondiční složka zastoupená v agility. (Jebavý a spol. 2017) 

Schopnost agility tedy chápeme jako souhrn dílčích faktorů, mezi které patří také 

technická složka. V praxi se můžeme setkat s hráči, co jsou perfektně kondičně 

připraveni, ale chybí jim kvalita provedení pohybu (technika). Technika změny směru 

pohybu se dá chápat jako posloupnost technických řešení dílčích činností, které dle 

Jebavého a spol. tvoří (2017): 

 

Obrázek 8. Technická složka obsažená v agility. (Jebavý a spol. 2007) 
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Dobrý (in Vrabec, 2017) vytvořil seznam pohybů, ve kterých je schopnost agility 

nejčastěji zastoupena, jedná se o:  

 Rychlé, výbušné a efektivní změny směru pohybu těla 

 Rychlé běhy v různých směrech 

 Sprinty vpřed a vzad 

 Běhy cvalem vpřed, vzad a bokem 

 Výbušné výskoky 

 Starty z místa, po zastavení, po obrátce, z cvalu bokem, vpřed nebo vzad, 

 Zastavit se po rychlém běhu, po zastavení vystartovat do jiného směru, 

 Změny rychlosti pohybu 

2.7.1. Agility a změny směru pohybu 

V zahraniční literatuře se můžeme setkat s pojmem CODS „change of direction 

speed“ v překladu změna směru rychlosti. Jedná se o uzavřenou dovednost, která je 

odlišná od samotné agility, ale zároveň je její součástí. 

Rozdíl mezi těmito dvěma dovednostmi byl zaznamenán při testování 

Australských fotbalistů různých úrovní, kdy hráči absolvovali testy na CODS a agility, 

výsledky testů jasně prokázali, že agility a CODS jsou dvě nezávislé dovednosti. Zároveň 

se tento výzkum snažil najít odpověď na to, jaká dovednost má vyšší vliv na sportovní 

výkonnost. Při porovnání dvou úrovňově odlišných skupin vyšlo, že skupina z vyšší 

úrovně má lepší výsledky v testech agility, ale nikoliv v testech CODS, proto nám 

poskytuje důkaz o tom, že zastoupení kognitivní složky je nezbytnou součástí k dosažení 

vyšší výkonnostní úrovně (Young, 2002).  

2.7.2. Agility a kognitivní složka  

Dle definic jsme mohli zaznamenat, že součástí agility jsou kognitivní procesy. 

Jsou to tzv. vnitřní procesy, které souvisejí s mentální činností a pokud se nám podaří jim 

porozumět, můžeme posouvat hranice lidských možností ve sportu (tedy i ve výkonu 

agility) neustále vpřed (Kassin, 2007). 

Tyto procesy vycházejí z kognitivní psychologie a vztahují se k poznávacím a 

hodnotícím prvkům ve sportovní činnosti. Kognitivní procesy mnozí autoři popisují jako 

reakci na podnět. Podrobněji se jedná o reakci vnitřního prostředí sportovce na smysly 
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získanou informaci z okolí. Mezi kognitivní funkce ve sportu řadíme vnímání, 

představování, pamatování, fantazii, myšlení a pozornost. 

Ve fotbale se často setkáváme s termínem „pocit míče, pocit hry“. To nám má 

ukázat určitou adaptaci sportovce na podněty, nebo na prostředí, ve kterém se nejvíce 

pohybuje. Pokud má hráč vyvinutý cit pro míč, nebo cit pro hru, posouvá se tím týmový, 

či individuální (agility) výkon o úroveň výš. Sportovec je schopen rychleji reagovat 

vlastním pohybem, ale zároveň předvídat pohyb spoluhráče a soupeře (dokáže lépe číst 

hru), pokud dojde k určitému propojení a sladění kognitivní složky s pohybem hráče (ať 

už s míčem, či bez něj), dochází k efektivnějšímu a přesnějšímu řešení proměnlivých 

situací v samotné hře. 

2.7.3. Trénink agility  

Sporiš et al. (2009) tvrdí, že změna směru pohybu je ve fotbalovém utkání 

zastoupena každou 2-4 sekundu, dohromady se tedy jedná o 1200-1400 změn směrů 

pohybu v průběhu celé hry. To nám ukazuje, že se ve fotbale jedná o velice využívaný 

komplex motorických schopností a dovedností. Proto je velmi důležité rozvoj této složky 

zařazovat do tréninkových procesů.   

Gamble (2013) se ve své publikaci zaměřuje na rozvoj agility ve fotbale. Trénink 

této složky rozdělil na dvě koncepce. 

 Vývoj pohybových mechanismů s uzavřenými dovednostmi: Dle Periče 

(2008) mají uzavřené dovednosti vysokou míru stability a jejich podoba se 

téměř nikdy nemění. Tento koncept neobsahuje kognitivní složku. Pro rozvoj 

se využívají různé specializované výcvikové pomůcky jako koordinační 

žebřík, překážky, mety, kužely atd.  

 Vývoj pohybových mechanismů s otevřenými dovednostmi: Otevřené 

dovednosti naopak Perič (2008) popisuje jako pohyby prováděné v závislosti 

na vnějším prostředí, tudíž mají vysokou proměnlivost a kognitivní složka je 

zde zařazena. Jedná se například o trénink v menším prostoru se soupeřem, 

kde je důležitá rychlost rozhodování a provedení změny směru. 

Jebavý a kol. (2017) agilitu ve sportovních hrách rozdělují také na aktivní a reaktivní. 

Aktivní rozumíme vytváření změn směrů pohybu vedoucí k získání výhody nad 

soupeřem. Reaktivní je naopak schopnost pomocí změn směr pohybu tyto výhody 

anulovat nebo negovat.  
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Pomůcky pro rozvoj agility: 

Pro rozvoj agility je již v dnešní době spoustu pomůcek na obrázku 9. je zobrazena 

pouze ukázka. Mezi pomůcky patří:  

 Koordinační žebříky  

 Kužele, kloboučky, mety  

 Zapichovací tyče  

 Různě tvarované překážky  

 

Obrázek 9. Pomůcky pro trénink rozvoje agility (převzato a upraveno z 

http://www.sklz.com/soccer/elevation-ladder/APD-ELAD-02.html?cgid=soccer) 
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2.8. Vývoj v adolescenci  

Termín adolescence je odvozen z latinského slovesa adolescere (dorůstat, 

dospívat, mohutnět). Jako termín označující určité období života člověka, bylo toto slovo 

použito poprvé v 15. století. Přitom označení adolescenti (typické pro psychologii) se v 

českém jazyce volně zaměňuje s označením dospívající či dorost (typické pro lékařské 

vědy) a rovněž s širším označením mládež (charakterističtější pro sociologii a 

pedagogiku). 

Přesné věkové rozmezí se u různých autorů liší. Většinou tuto fázi zařazují do 

časového úseku od 15 do 20 let života. Macek (2003) ovšem adolescenci označuje jako 

celé období mezi dětstvím a dospělostí, které rozdělil na tři fáze:  

 Časná adolescence (pubescence): Tato fáze je datována od 10/11 let do 13 let a 

převažují zde pubertální změny. Dochází k nastartování pohlavního zrání, které je 

u většiny dospívajících i v této fázi ukončeno. V téhle době se zvyšuje zájem 

jednotlivců o příslušníky opačného pohlaví, což je dáno probouzejícím se 

pohlavním pudem. 

 Střední adolescence: Střední adolescence zahrnuje věkové období mezi 14 a 16 

lety. Jedná se o období, kdy většina adolescentů ukončuje povinnou školní 

docházku na základní škole, s čímž souvisí úvahy a hodnocení sebe samých. 

Jedinci se snaží hledat vlastní identitu a uvědomovat si svou jedinečnost. Tohle 

vede i ke kontrole vlastního chování. 

 Pozdní adolescence: Pozdní adolescence spadá do věkového rozmezí 17 až 20/22 

let a jedná se o adolescenci v užším slova smyslu. Většina adolescentů ukončuje 

vzdělání a snaží se najít vhodné pracovní místo. Ve zvýšené míře se podle autora 

projevuje sociální aspekt identity, to znamená, že dospívající v této fázi chtějí 

někam patřit a na něčem se s ostatními podílet. Plánování a vytváření cílů, probíhá 

ve větší míře a adolescent už většinou dokáže realisticky vyvodit na co má 

schopnosti a dispozice, čeho může dosáhnout. 

Taxová (1987) mluví o adolescenci jako o přestupním mostu mezi dětstvím a 

dospělostí. Dospívající jedinec chce být chápán a uznáván jako dospělý, ale jeho chování 

tomu tak neodpovídá, proto je zařazován do první fáze dospívání (pubescence). Postupně 

se zvyšují společenské nároky, které se přibližují nárokům kladeným na dospělého. Patří 

mezi ně například cílevědomost, podávané výkony, zodpovědnost za sebe, ale i za druhé, 
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apod. Autorka toto období označila jako tranzitní. To znamená, že dospívající ještě nejsou 

dospělými, ale již ani dětmi.  

Z pohledu tělesného se období střední a pozdní adolescence již neprojevuje tak 

dynamicky jako u pubescentů, ale v nepatrné míře stále dochází k růstovému vývoji.  Do 

finální etapy se dostává růst trupu, v pozdní adolescenci již jedinci nejsou „samá ruka-

samá noha“. Dochází k výraznému zmohutnění svalové složky, zesílení kostí, rozvoji 

oběhového a dýchacího systému, dozrání mozku a na konci tohoto období se tělesný 

vývoj pomalu dostává do vrcholného stádia. Jedinec se naopak zklidňuje a vyrovnává 

s tělesnými proporcemi (Dovalil a kol., 2009; Buzek, 2007; Vágnerová, 2005). 

Fyzická proměna v dospívání je podmíněna proměnou hormonálních funkcí. 

Hormonální změny s sebou přinášejí změny v oblasti psychiky, zejména větší labilitu a 

tendenci reagovat přecitlivěle i na běžné podněty. Adolescent ztrácí citovou jistotu a 

stabilitu. Zvýšená nejistota přímo souvisí s větší dráždivostí a napětím. Adolescenti jsou 

vlastními pocity překvapeni. Adolescent si většinou není schopen vysvětlit příčinu 

nepříjemných pocitů a reaguje na ně jako na něco obtěžujícího, podrážděně a rozmrzele. 

Sekundární reakcí bývá tudíž zhoršení nálady a chování, které působí sociálně rušivě 

(Vágnerová, 2005). 

Sebeovládání je tedy velmi nezralé a dochází tak k nepřiměřeným reakcím na 

různé podněty a situace. Emoční reakce jsou oproti minulému období nápadnější a 

vzhledem k působícím podnětům jsou nepřiměřené. Což se projevuje větší impulzivitou, 

přecitlivělostí, proměnlivostí nálad dospívajících a zvýšenému vzniku rizika konfliktních 

situací. Všechny popsané reakce dospívajících jsou velice individuální záležitostí. Každý 

adolescent zvládá životní situace jinak, souvisí to se smyslem sebehodnocení a celkovou 

sebedůvěrou, která se pak promítá do sportovních výkonů (Vágnerová, 2005). 

Jak bylo již naznačeno, Buzek (2007) souhlasí s tím, že adolescenti již nejsou 

dětmi, ale ani dospělými, zejména v sociálním ohledu. Jedinec se snaží usilovat o vlastní 

názor, jeho zájmy a potřeby se ustalují a dosahuje jasné představy o budoucnosti. Jeho 

ekonomická závislost je ve většině případech stále na rodičích, ale zároveň se v tomto 

věku odprošťuje od autorit a hledá k nim nový v dobrém případě přátelský vztah (Dovalil 

a kol, 2009). 

  



42 
 

2.9. Dosavadní výzkumy v oblasti rychlostních schopností a 

agility ve fotbale 

V roce 2011 Sporiš et al., provedli výzkum na 25 elitních fotbalistech ze Srbského 

národního týmu U16. (Věk 15,19 ± 0,32; výška 176,04 ± 6 cm; hmotnost 65,19 ± 9,41 

kg.) Cílem této studie bylo zjistit vzájemný vztah mezi rychlostí a agility. Účastnící byli 

testováni na 10 m sprint (B10S), 30 m sprint (B30S), 20 m sprint letmo (B20S), Zig zag 

test (CC) a Zig zag test s míčem (CCL). 

Významné vztahy byly zjištěny mezi zkouškou CC a B30S (r = 0,560), CC a B20S 

(r = 0,630), naopak u CC a B10S nebyly zjištěny významné vztahy (r = 0,323). Velmi 

zajímavé byly výsledky testování vztahu mezi CCL (testování agility s míčem) a 

rychlostními testy, které nevykazovaly významnou korelaci (r = 0,093 - 0,247). 

Dragijsky (2017) prováděl výzkum na mladých českých fotbalistech, ve kterém 

zkoumal výkony hráčů v lineárním sprintu, CODS a vytrvalosti v průběhu sezóny. 

Vzorek hráčů se skládal z 28 hráčů z kategorie U13. Jednotlivé testy jako agility 505 

(A505), Illionois agility test (IAT), linear running speed na 30 metrů ze stoje (LRS) a yo-

yo recovery test level 1 (Yo-Yo IRT1) byly prováděny celkem čtyřikrát v průběhu sezóny 

(t1 = před sezónou, t2 = na začátku soutěžního období, t3 = uprostřed soutěžního období, 

t4 = na konci sezóny).  

Výsledky testů A505 a IAT prokázaly, že se výkon hráčů od období t1 po období 

t4 zvýšil. Naopak u testu LRS se neprokázalo zlepšení v průběhu celé sezóny a výsledky 

LRS t1, t2, t3, t4 byly ve všech případech srovnatelné. Období t1, mělo největší vliv na 

Yo-Yo IRT1, kdy do časového období t3 došlo k rapidnímu zlepšení. Z výzkumu tak lze 

odvodit, že před sezónou byly tréninkové jednotky nejvíce zaměřené na rozvoj 

vytrvalosti, kde tato schopnost zaznamenala největší progres. Podle usouzení se rozvoj 

agility objevoval ve formě cvičení pro rozvoj s otevřenými dovednostmi (např. her 

v malém prostoru), nikoli ve cvičení s uzavřenými dovednostmi, taktéž nebyla prováděna 

speciální cvičení pro rozvoj kondiční složky spojenou se schopností agility. Podle mého 

názoru, by tak byl nárůst výkonu v této složce mnohem větší.  

Pro můj výzkum je velice zajímavá studie Malého (2014), který tvrdí, že rychlost, 

síla a agility jsou velmi důležitou součástí fotbalu a určují tak i výkonnost hráče ve 

fotbale. Cílem autora bylo identifikovat rychlostní proměnné a určit jejich vzájemnou 

korelaci. Výzkumná skupina se sestavovala z 22 hráčů Českého národního týmu U16. 
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Rychlostní proměnné byly hodnoceny pomocí následujících testů: a) lineární rychlost: 5 

metrů sprint (S5), 10 metrů sprint (S10), 20 metrů sprint letmo (F20) b) agility: test agility 

505 na dominantní dolní končetinu (A505D), na nedominantní dolní končetinu (A505N), 

K-test (K), c) rychlost míče po kopu dominantní (IKD) a nedominantní (IKN) nohy. 

Tabulka 2. Výsledky měření testů rychlosti, agility a rychlosti letu míče po střele u 

českého národního týmu kategorie U16 

test: výsledek:  

S5 1,09 ± 0,06 s. 

S10 1,85 ± 0,08 s. 

F20 2,48 ± 0,09 s. 

A505D,N 2,42 ± 0,09 s. 

K 10,65 ± 0,37 s. 

IKD 102, 89 ± 4,45 km/h 

IKN 90,50 ± 7,71 km/h 

Poznámky: S10 – sprint na 10 m, S5 – sprint na 5 m, A505N - test 505 na nedominantní 

nohu, A505D- test 505 na dominantní nohu, K – K test, F20 – sprint letmo na 20 m, IKD 

– rychlost míče po kopu dominantní, IKN- rychlost míče po kopu nedominantní.  

Na základě korelačního koeficientu stejný autor určil variabilitu mezi 

pozorovanými proměnnými. Tabulka s porovnávanými testy a jejich variační šíří: 

Tabulka 3. Výsledky měření vzájemného vztahu mezi test lineární rychlostí, agility a 

rychlosti letu míče. 

  rychlostní komponenta 

test/korelace lineární rychlost agility rychlost letu míče  

S10 0,944 0,148 0,122 

S5 0,935 0,05 -0,042 

A505N 0,206 0,891 -0,074 

A505D -0,219 0,563 0,198 

K 0,266 0,759 0,054 

F20 0,489 0,507 0,106 

IKD 0,021 -0,057 0,936 

IKN 0,084 0,223 0,889 

Poznámky: S10 – sprint na 10 m, S5 – sprint na 5 m, A505N – test 505 na nedominantní 

nohu, A505D – test 505 na dominantní nohu, K – K test, F20 – sprint letmo na 20 m, IKD 

– rychlost míče po kopu dominantní, IKN- rychlost míče po kopu nedominantní.  

Dle tabulky 3. můžeme pozorovat, že testy pro určení lineární rychlosti a rychlosti 

letu míče, nevykazují žádné korelace s jinými testy, než pro ně samotné určené. Naopak 
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testy agility vykazují vzájemnou shodu s testem F20. Tudíž tento výzkum poukazuje na 

jistou shodu mezi maximální rychlostí měřenou testem F20 a agility měřenou testy 

A505N, A505D a K. 
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3. Cíle a úkoly práce, hypotézy  

3.1. Cíle práce 

Hlavním cílem této práce je zjištění aktuální úrovně výkonu v lineární rychlosti a 

agility u elitních hráčů fotbalu (15-16 let), vzhledem k věku hráčů. Současně je cílem 

zjištění vzájemných vztahů mezi výkony v testech lineární rychlosti a agility u elitních 

hráčů fotbalu (15-16 let). 

3.2. Hypotézy práce 

Hypotéza 1: Nepředpokládáme silný vztah mezi výkonem v lineárním sprintu 

(LS5,LS10) a výkonem v agility testu (ILAG) u elitních hráčů fotbalu U16-17 (r ≤ 0,39). 

Hypotéza 2: Předpokládáme staticky významný vztah mezi výkonem v lineárním 

sprintu letmo (LSL20) a výkonem v agility testu (ILAG) u elitních hráčů fotbalu U16-17 

(r ≤ 0,39). 

Hypotéza 3: Předpokládáme významně vyšší (d ≥ 0,5) výkon v testu agility 

(ILAG) u starších hráčů (17 let) v porovnání s mladšími hráči (16 let). 

Hypotéza 4: Předpokládáme významně vyšší (d ≥ 0,5) výkon v testu lineárního 

sprintu (LSL20) u starších hráčů (17 let) v porovnání s mladšími hráči (16 let).  

Hypotéza 5: Nepředpokládáme významné rozdíly (d < 0,5) ve výkonech agility 

(ILAG) u hráčů Bohemians Praha U17 v porovnáním s Motorletem Praha U17. 

Hypotéza 6: Nepředpokládáme významné rozdíly (d < 0,5) ve výkonech v 

lineární rychlosti (LS5, LS10, LS20, LS40 a LSL20) u hráčů, Bohemians Praha U17 a 

Motorletu Praha U17. 

3.3. Úkoly práce  

K dosažen cílů je potřeba splnit tyto úkoly:  

 Prostudovat literatury k dané problematice a sepsat teoretickou část 

 Stanovení cílů a hypotéz  

 Sběr dat 

 Analýza a zpracování dat  

 Vyhodnocení výsledků, diskuze  
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4. Metodika práce 

4.1. Design výzkumu  

Hlavní vědecká metoda, použita u této práce, je teoreticko-empirického 

charakteru. Přičemž hlavní metodou je pozorovaní, konktrétně testování s cílem zjistit 

vztahy mezi testy agility a lineární rychlostí u mladých, elitních hráčů fotbalu. 

4.2. Charakteristika výzkumného souboru  

Výzkumná skupina se skládala z fotbalistů kategorií U16, U17 z dvou pražských 

klubů FK Motorlet Praha a Bohemians Praha 1905. Testování se zúčastnilo 14 hráčů 

Motorletu kategorie U16 (s průměrným věkem 15,03 ± 0,39 roku) a 16 hráčů Motorletu 

z U17 (s průměrným věkem 16,10 ± 0,46 roku, s průměrnou výškou 178,5 ± 6,2 cm a 

průměrnou váhou 67,4 ± 6,4 kg). Z klubu Bohemians Praha 1905 bylo testováno 18 hráčů 

z týmu U16 (průměrným věkem 15,4±0,2 roku; průměrnou výškou 177,4±6,3 cm; 

průměrnou váhou 65,1 ± 7,9 kg) a 14 hráčů z kategorie U17 (průměrným věkem 16,19 ± 

0,29 roku; průměrnou výškou 179,6 ± 3,6 cm; průměrnou váhou 68,4 ± 7,0 kg). Hráči 

obou týmů působí v České lize dorostu. Ve výzkumném souboru jsou zahrnuti hráči ze 

všech herních postů (tzn. brankář, obránce, záložník, útočník). Průměrný počet 

tréninkových jednotek činí 4 až 5 týdně. Tato práce je součástí řešení grantu GA ČR č. 

16-21791S. Projekt byl schválen etickou komisí pod jednacím číslem 191/2016. 

4.3. Použité metody  

Testování prvoligových dorosteneckých mužstev, bylo prováděno na Fakultě 

tělesné výchovy a sportu v Praze. Pro můj výzkum jsem si vybral získaná data z testu 

agility Illionois a testu lineární rychlosti. Hráči byli v průběhu dne rozděleni do několika 

skupin a dle časového harmonogramu přistupovali k jednotlivým testům. 

Měření agility Illionois probíhalo v hale UK FTVS s umělým povrchem Taraflex. 

Jedinci na sobě měli sálovou obuv. Před samotným testem byli hráči dostatečně 

seznámeni s obsahem a měli možnost si test vyzkoušet. Každý testovaný měl dva pokusy, 

ze kterých byl do finálních výsledků zapisován ten lepší. Pro zjištění přesnosti času byly 

použity fotobuňky. Výsledný čas byl zaznamenán na dvě desetinná místa. 

Testování lineární rychlosti probíhalo na atletické dráze FTVS s povrchem 

Mondo. Jednotlivci byli podrobeni testem lineární rychlosti na 5 m, 10 m, 20 m, 40 m, na 
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každé vzdálenosti byli umístěny fotobuňky. Čas pro měření 20 m letmo, byl vypočítán 

jako doba trvání úseku mezi fotobuňkou umístěnou na 20 m a 40 m.  

4.3.1. Illinois agility test 

Dle obrázku č. 10 můžeme vyčíst, že test je postaven ze čtyř kuželů vymezujících 

základní obdélník o stranách dlouhých 10 metrů a 5 metrů. Tyto kužely tvoří start, cíl a 

otáčecí místo testu. Další čtyři kužely jsou umístěny na osu obdélníku tak, aby mezi sebou 

tvořili mezeru o velikosti 3,3 metrů. Testování začíná v poloze na břiše na místě 

značeném start, při čemž prsty hráče, nepřesahují startovní čáru. Dle schématu na obrázku 

jednotlivci probíhají test, a to v co nejvyšší možné rychlosti až do místa označeného jako 

„finish“. Na startu i v cíli jsou umístěny fotobuňky. Na co si dát pozor: fotobuňky na 

startu umístěny nad tělem ležícího jedince, odstranit veškeré překážky bránící protnutí 

cílové brány v plné rychlosti (počítejte s brzdnou drahou), seznámení jedince s průběhem 

testu (nedělat velké oblouky), dostatečný odpočinek mezi pokusy (v našem případě byl 

odpočinek  3-4 minuty).  

 

Obrázek 10. Illionois agility test (https://www.projectunited.com.au/2015/04/13/illinois-

agility-test/) 
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4.3.2. Linear sprint test 

Start v testu lineární rychlosti je na subjektivním uvážení jedince.  Hráč běží 

sprintem dle schématu na obrázku č. 11 lineárně 40 m vpřed. Startovní pozice je 

z polovysokého postavení, zadní noha je opřená o startovací zařízení. V momentě, kdy 

zadní noha opouští startovací zařízení, dochází k automatickému spuštění času. Ve 

vzdálenosti 5 m, 10 m, 20 m, 40 m jsou umístěny fotobuňky, které měří čas na 

jednotlivých úsecích.   

 

Obrázek 11. Linear sprint test  

4.4. Analýza dat 

Veškeré naměřené výsledky jsme zaznamenávali do programu Microsoft Excel, 

ve kterém byly následně i zpracovány. Pro analýzu dat byly použity základní statistické 

charakteristiky – aritmetický průměr a směrodatná odchylka. Aritmetický průměr je 

zřejmě nejčastěji používaný statistický pojem. Jeho výsledkem je součet všech hodnot 

vydělený jejich celkovým počtem. Směrodatná odchylka (SD) se nejčastěji používá jako 

míra variability a určuje, jak moc jsou hodnoty odchýleny od průměru hodnot.  

 Pro zjištění vztahu mezi testy jsme použili Pearsonův korelační koeficient. 

Pearsonův korelační koeficient je označován písmenem „r“. Jedná se o výběrový 

koeficient, který může nabývat hodnot od -1 až do +1. Hodnoty korelačního koeficientu 

byly podle Evanse (1996) interpretovány následujícím 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.  

Pro hodnocení skupinových rozdílů jsme použili Cohenův koeficient věcné 

významnosti, označován písmenem „d“. Hodnoty Cohenova koeficientu „d“ jsou 

vyjádřeny následovně: d > 0,8 = velký efekt; d = 0,5 – 0,8 = střední efekt; d = 0,2 – 0,5 = 

malý efekt (Cohen, 1977).  
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4.5. Sběr dat 

Vzhledem k velkému množství probandů a náročnému tréninkovému zatížení 

našich testovaných hráčů, se celé testování protáhlo do několika týdnů. Záleželo na 

vzájemné domluvě s trenéry, školou a samotnými hráči. Na sběru dat a komunikaci 

s týmy se podílela řada studentů, a především učitelů zastupující katedru sportovních her 

a atletiky. Každý student si naměřené hodnoty příslušného testu zapisoval do elektronické 

podoby nebo na papír. Později se do programu Excel sjednotily všechny výsledky, pro 

následné využití k závěrečným pracím.  

Doporučení:  

Samotné testování doporučuji dělat včas, před začátkem mistrovské sezóny (v 

průběhu přípravné části). Mohou nastat různé komplikace, ať již časové, technické nebo 

dokonce zdravotní, a sběr dat pak nemusí mít příslušnou kvalitu. Dále doporučuji řádné 

školení pro studenty testující hráče (seznámení s technikou a samotným procesem). Dále 

vytvořit časový harmonogram a pevný řád pro měřené hráče, ale i testující studenty. 

Z pravidla chtějí mít testovaní hráči testy co nejdříve za sebou, tak ať mezi testováním 

nemají zbytečně dlouhé prodlevy. Pokud je testování vícedenní či týdenní, bylo by na 

místě sjednotit naměřená data každý den po testování, nedochází pak ke ztrátě, či 

znehodnocení dat.   
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5. Výsledky práce 

5.1. Základní deskripce  

V tabulce č. 4 jsou uvedeny průměrné hodnoty testů Illionois, lineárního sprintu 

na 5, 10, 20, 40 metrů a lineárního sprintu letmo na 20 m. Hodnoty jsou vypočítány u 

jednotlivých kategorií v rámci týmu, i společně u stejných kategorií obou týmů. Zároveň 

byla vypočítána i průměrná hodnota u všech probandů. Dle tabulky již můžeme vidět, že 

v testu ILAG si nejlépe vedli hráči Bohemians Praha 1905 U17, kteří dosáhli průměrného 

času 16,36 s. Hráči Bohemians Praha 1905 U17 dominovali i ve všech ostatních testech 

vyjma LS5, kde nejlepším výsledkům dosahoval tým Motorletu Praha U16 s průměrnými 

časy 1,09 s. U všech kategorií v testech LS a LSL nebyly naměřeny velké rozdíly, což 

poukazuje na vyrovnanost týmů v rámci rychlostních schopností. Test ILAG měřící 

schopnost agility zaznamenal rozdíl 0,68 s mezi kategorií U16 a U17, prokazuje tak lepší 

výkonnost hráčů Bohemians Praha 1905 U17 ve schopnosti agility. 

Tabulka 4. Průměrné výsledky testů Illionois agility (ILAG) 

 POČET 

HRÁČŮ 
ILAG LS5 LS10 LS20 LS40 LSL20 

M 

U17 
16 16,66±0,51 1,12±0,08 1,91±0,08 3,24±0,12 5,73±0,20 2,49±0,10 

M 

U16 
14 16,81±0,51 1,09±0,05 1,88±0,07 3,23±0,09 5,69±0,16 2,46±0,08 

B 

U17 
14 16,36±0,46 1,12±0,05 1,86±0,09 3,14±0,12 5,53±0,19 2,39±0,11 

B 

U16 
18 17,04±0,47 1,14±0,05 1,90±0,07 3,22±0,10 5,64±0,21 2,43±0,15 

B+M 

U17  
30 16,96±0,51 1,12±0,07 1,89±0,10 3,22±0,13 5,67±0,22 2,44±0,11 

B+M 

U16  
32 16,92±0,49 1,12±0,05 1,89±0,07 3,22±0,09 5,67±0,19 2,44±0,12 

B+M 

U16 

U17 

62 16,74±0,54 1,12±0,06 1,89±0,09 3,21±0,11 5,65±0,20 2,44±0,12 

Poznámky: LS5 - linear sprint na 5 m, LS10 - linear sprint na 10 m, LS20 - linear sprint 

na 20 m, LS40 - linear sprint na 40 m, LSL20 - linear sprint letmo na 20 m, B – Bohemians 

Praha, M – Motorlet Praha. 

  



51 
 

5.2. Asociační vztahy  

V tabulkách 5, 6 a 7 jsou zaznamenány výsledky korelačních koeficientů mezi 

výkonem v testu Illionois a testech v lineárním sprintu na 5, 10, 20, 40 metrů a linéárním 

sprintu letmo na 20 m. Všechny zmíněné korelace byly statisticky významné p < 0,05. 

Vzájemná závislost byla zjištěna mezi testy ILAG a LS10, ILAG a LS20, ILAG a LS40, 

ILAG a LSL20. Velmi zajímavý výsledek vyšel u B+M U17 (n = 30) u testu LS 40 kde r 

= 0,65, tudíž vykazují jistou závislost, naopak u B+M U16 (n = 32) vyšel stejný test r = 

0,42 a shodu tak nevykazuje. Stejně jako u testu LSL 20, kde v jedné kategorii vyšlo r = 

0,64 a v druhé r = 0,10.  

Vzhledem ke sporným výsledkům je posuzován jako hlavní výsledek z B+M 

U16+U17 (n = 62), kde u testu LS40 r = 0,52 shodu vykazuje, u testu LS20 r = 0,60 shodu 

také vykazuje, a u testu LS10 r = 0,54 také. LSL20 r = 0,31 shodu nevykazuje stejně jako 

LS5 = 0,43.  

Tabulka 5. Korelace mezi testem Illionois agility a testy linear sprint 5, 10, 20, 40 

metrů a linear sprint letmo 20 m 

B+M U16+U17 LS5 LS10 LS20 LS40 LSL20 

ILAG 0,43* 0,54* 0,60* 0,52* 0,31* 

Poznámky: LS5 - linear sprint na 5 m, LS10 - linear sprint na 10 m, LS20 - linear sprint 

na 20m, LS40 - linear sprint na 40 m, LSL20 - linear sprint letmo na 20 m, ILAG – 

Illionois agility, B – Bohemians Praha, M – Motorlet Praha, *- p < 0,05. 

Tabulka 6. Korelace mezi testem Illionois a testy linear sprint 5, 10, 20, 40 metrů a 

linear sprint letmo 20 m 

B+M U16 LS5 LS10 LS20 LS40 LSL20 

ILAG 0,35* 0,52* 0,60* 0,65* 0,64* 

Poznámky: LS5 - linear sprint na 5 m, LS10 - linear sprint na 10 m, LS20 - linear sprint 

na 20 m, LS40 - linear sprint na 40 m, LSL20 - linear sprint letmo na 20 m, ILAG – 

Illionois agility, B – Bohemians Praha, M – Motorlet Praha, *- p < 0,05. 
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Tabulka 7. Korelace mezi testem Illionois a testy linear sprint 5, 10, 20, 40 metrů a 

linear sprint letmo 20 m 

B+M U16 LS5 LS10 LS20 LS40 LSL20 

ILAG 0,47* 0,57* 0,62* 0,42* 0,10* 

Poznámky: LS5 - linear sprint na 5 m, LS10 - linear sprint na 10 m, LS20 - linear sprint 

na 20 m, LS40 - linear sprint na 40 m, LSL20 - linear sprint letmo na 20 m, ILAG – 

Illionois agility, B – Bohemians Praha, M – Motorlet Praha, *- p < 0,05. 

5.3. Rozdíly dle věku  

Obrázky č. 12, 13 a 14 znázorňují rozdíly výsledků v testech s ohledem na věkové 

kategorie. Velmi zajímavé zjištění je, že průměrné hodnoty všech hráčů v kategoriích 

U16 (n = 32) jsou takřka shodující s hodnotami všech hráčů kategorie U17 (n = 30). 

Jediná odlišná hodnota se nachází u testu ILAG, kdy d = 0,2. (d= Cohenův koeficient) 

 

Obrázek 12. Rozdíly v testu ILAG 

Poznámky: d= Cohenův koeficient věcné významnosti, ILAG – Illionois agility, B – 

Bohemians Praha, M – Motorlet Praha. 
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Obrázek 13. Rozdíly v testu LS5 

Poznámky: d= Cohenův koeficient věcné významnosti, LS5 - linear sprint na 5 m, B – 

Bohemians Praha, M – Motorlet Praha. 

 

Obrázek 14. Rozdíly v testu LS10 

Poznámky: d= Cohenův koeficient věcné významnosti, LS10 - linear sprint na 10 m, ILAG 

– Illionois agility, B – Bohemians Praha, M – Motorlet Praha.   
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5.4. Rozdíly mezi kluby  

Rozdíly v testu agility: 

 

Obrázek 15. Rozdíly mezi týmy v testu ILAG 

Poznámky: ILAG – Illionois agility, d= Cohenův koeficient věcné významnosti. 

 

Obrázek 16. Rozdíly mezi týmy v testu ILAG 

Poznámky: ILAG – Illionois agility, d= Cohenův koeficient věcné významnosti. 

Rozdíly v testu LS5: 

 

Obrázek 17. Rozdíly mezi týmy v testu LS5 

Poznámky: LS5 – linear sprint na 5 m, d= Cohenův koeficient věcné významnosti. 
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Obrázek 18. Rozdíly mezi týmy v testu LS5 

Poznámky: LS5 – linear sprint na 5 m, d= Cohenův koeficient věcné významnosti. 

Rozdíly v testu LS10: 

 

Obrázek 19. Rozdíly mezi týmy v testu LS10 

Poznámky: LS10 – linear sprint na 10 m, d= Cohenův koeficient věcné významnosti 

 

Obrázek 20. Rozdíly mezi týmy v testu LS10 

Poznámky: LS10 – linear sprint na 10 m, d= Cohenův koeficient věcné významnosti. 
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Rozdíly v testu LS20: 

 

Obrázek 21. Rozdíly mezi týmy v testu LS20 

Poznámky: LS20 – linear sprint na 20 m, d= Cohenův koeficient věcné významnosti. 

 

Obrázek 22. Rozdíly mezi týmy v testu LS20 

Poznámky: LS20 – linear sprint na 20 m, d= Cohenův koeficient věcné významnosti. 

Rozdíly v testu LS40: 

 

Obrázek 23. Rozdíly mezi týmy v testu LS4 

Poznámky:LS40 – linear sprint na 40 m, d= Cohenův koeficient věcné významnosti. 
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Obrázek 24. Rozdíly mezi týmy v testu LS40 

Poznámky:LS40 – linear sprint na 40 m, d= Cohenův koeficient věcné významnosti. 

Rozdíly v testu LSL20: 

 

Obrázek 25. Rozdíly mezi týmy v testu LSL20 

Poznámky: LSL20 – linear sprint letmo na 20 m, d= Cohenův koeficient věcné 

významnosti. 

 

Obrázek 26. Rozdíly mezi týmy v testu LSL20 

Poznámky: LSL20 – linear sprint letmo na 20 m, d= Cohenův koeficient věcné 

významnosti. 
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6. Diskuze 

Stanoveným cílem této práce bylo zjištění aktuální úrovně výkonu v lineární 

rychlosti a agility u elitních hráčů fotbalu. Dále zjištění vzájemných vztahů mezi výkony 

v testech lineární rychlosti a agility. Dříve, než bylo měření zahájeno, bylo pro tuto práci 

stanoveno 6 hypotéz. Na základě naměřených dat a zjištěných výsledků se v následující 

části budeme zabývat vyhodnocováním pravdivosti stanovených hypotéz. Zároveň 

porovnáme námi naměřené výsledky s výzkumy, jež jsou zaměřeny na podobnou, či 

stejnou problematiku.  

Hypotéza 1 

Nepředpokládáme silný vztah mezi výkonem v lineárním sprintu (LS5,LS10) a 

výkonem v agility testu (ILAG) u elitních hráčů fotbalu U16-17 (r ≤ 0,39). 

Hypotéza nebyla potvrzena. 

Pro upřesnění vzájemného vztahu mezi danými testy vycházíme ze dvou 

rozdílných hodnot vypočítaných ze všech testovaných probandů (B+M U16+17; n = 62). 

U zkoumání shody mezi LS5 a ILAG z hodnoty korelačního koeficientu (r = 0,43; p < 

0,01), měření prokazuje, že tyto dvě složky mezi sebou nemají vzájemný vztah. Naopak 

u hodnocení vztahu mezi LS10 a ILAG došlo k naměření hodnoty r = 0,54; p < 0,01, což 

poukazuje na jistou shodu. Na základě těchto výsledků se můžeme domnívat, že první 

část hypotézy 1, zkoumající vztah mezi LS5 a ILAG, je potvrzena. Druhá část hypotézy 

zkoumající vztah LS10 a ILAG, je vyvrácena.  

Úrovní korelace mezi agility a lineárním sprintem se zabýval ve svém výzkumu 

Altman (2017), podle kterého byla hypotéza stanovena. Svůj výzkum prováděl na 

totožném vzorku hráčů. Jeho výzkum dosahoval slabou shodu (r < 0,5). Na základě těchto 

výsledků došel Altman (2017) k závěru, že lineární rychlost a agility test arrowhead jsou 

specifické vlastnosti a jedna s druhou nesouvisí. Studie ovšem nepotvrzuje naše naměřené 

výsledky. Musíme však podoktnout, že se při této studii srovnával odlišný test agility, než 

v našem testování (Arrowhead - Illionois).  

Malý (2014) měl ve svém výzkumu za cíl určit vzájemnou korelaci mezi testem 

na měření agility (agility 505) a testem sprint na 5 m a 10 m. Výzkumná skupina tvořila 

22 hráčů z Českého národního týmu U16. Výsledky, které zjišťovaly vztah mezi agility a 

S5 dosahovaly hodnot r = 0,05 a výsledky srovnávající agility s S10 r = 0,148. 
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Vykazovaly tak jasnou neshodu těchto složek. Opět však musíme upozornit, na odlišnost 

testu agility v mém výzkumu a výzkumu Malého. (2014) 

Při zjišťování vzájemného vztahu mezi danými testy, jsme vycházeli z hodnoty 

korelačního koeficientu (r = 0,43; p < 0,01), kde se korelace mezi těmito testy neukázala 

jako statisticky významná.  

Köklü a spol. (2014) prováděli výzkum mezi 15 mladými fotbalisty průměrného 

věku 16 ± 0,8 let. Jeho testovací baterie se skládala z cikcak testu měřící schopnost agility, 

a sprintu na 10 m, měřící lineární rychlost. Mezi testy S10 a cikcak byla zjištěna korelace 

r = 0,56; p = 0,02. Výsledky studie prokazují, stejně tak jako u mého výzkumu, že existuje 

vztah mezi schopností agility a rychlostí ve sprintu na 10 m. Ovšem stejně jako 

v předchozích případech se jedná o odlišný test agility.  

Z našeho výzkumu můžeme vypozorovat, že mezi agility a lineární rychlostí na 5 

m není žádný vztah a můžeme jej posuzovat jako dvě odlišné schopnosti. Na druhou 

stranu mezi agility a rychlostí ve sprintu na 10 m je vzájemný vztah.  

Hypotéza 2 

 Předpokládáme staticky významný vztah mezi výkonem v lineárním sprintu 

letmo (LSL20) a výkonem v agility testu (ILAG) u elitních hráčů fotbalu U16-17 (r ≤ 

0,39). 

Hypotéza nebyla potvrzena. 

Na základě důkladného testování skupiny elitních hráčů (n = 62) pro zjištění 

vztahu mezi linear sprint 20 m letmo a agility Illionois, bylo zjištěno, že korelace neboli 

vztah mezi zvolenými testy je slabý (r = 0,31; p = 0,01). Na základě těchto výsledků 

můžeme tvrdit, že tato hypotéza je vyvrácena.  

Malý (2014), porovnával vztah mezi agility (agility 505) a sprint 20 m letmo. Jeho 

výzkumná skupina obsahovala 31 elitních hráčů z České republiky. Výkonnost v testu 

LSL20 nekorelovala s testem agility 505. Zajímavostí bylo rozdělení hráčů dle herních 

rolí. Například v testu LSL20 byly naměřeny nejlepší výsledky útočníkům, kteří 

dosahovali časům 2,34 ± 0,07 s. 

Výsledky, které jsou vůči shodě mezi těmito testy negativní, mohou být 

zapříčiněny rychlými změnami směru pohybu. V těchto změnách je potřeba pracovat více 
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s těžištěm. Tělo využívá jiného svalového zapojení, a je třeba různě zkracovat či 

prodlužovat délku kroku. Zatímco u testu LSL20 je délka i frekvence kroku stálá a tělo 

nevyžaduje změnu směru pohybu.  

Ve fotbale se většina sprinterských soubojů pohybuje v rámci 5-10 m. Delší úseky 

se objevují pouze ojediněle. Pokud není zjištěna shoda mezi těmito schopnostmi, můžeme 

přemýšlet nad tím, jaké vhodné cvičení vybírat do tréninkových procesů. Zdali je vhodné 

většinu kondičních tréninků zaměřených na rychlost věnovat rozvoji agility schopností. 

To by ovšem chtělo podrobnější studii, která by se zajímala přímo vlivem rozvoje 

schopnosti agility na výkony týmu.  

Hypotéza 3 + Hypotéza 4 

 Předpokládáme významně vyšší (d ≥ 0,5) výkon v testu agility (ILAG) u starších 

hráčů (17 let) v porovnání s mladšími hráči (16 let).  

Předpokládáme významně vyšší (d ≥ 0,5) výkon v testu lineárního sprintu 

(LSL20) u starších hráčů (17 let) v porovnání s mladšími hráči (16 let). 

Hypotézy nebyly potvrzeny. 

Velmi zajímavé zjištění je, že průměrné hodnoty všech hráčů kategorie U16 (n = 

32) jsou takřka shodující s hodnotami všech hráčů kategorie U17 (n = 30). Jediná odlišná 

hodnota se nachází u testu ILAG, kdy d = 0,2. Vzhledem k velmi nízké rozdílové hodnotě 

u testu ILAG lze Hypotézu 3 a Hypotézu 4 vyvrátit. Musíme však brát na vědomí, že 

nevíme, kolik času dané kategorie věnují rozvoji této schopnosti v tréninkovém procesu.  

Studií zkoumající vliv věku na sprint na 20 m ve fotbale, se zabýval Nikolaidis et 

al (2016), který u porovnávání mnoha výzkumů došel k výsledkům, které prokázaly, že 

se tato schopnost zlepšuje v rozmezí od U10 až po U19. Od kategorie U19 již hodnoty 

zůstávají stabilní. Obecně je hlášeno, že se špičkový výkon ve sportu pohybuje v rozmezí 

mezi 20–27 let. Po dosažení 27 let se výkonnost v této schopnosti snižuje.    

Kategorie U16 a U17 ve stejném výzkumu dosahovaly v lineárním sprintu na 20 

metrů výsledkům t = 2,99-3,00 s. Což ukazuje na nevýrazné rozdíly mezi těmito 

věkovými skupinami. Naopak prokazatelné jsou výrazné rozdíly mezi našimi 

testovanými hráči, kdy t = 3,14-3,24 s, v porovnání s jinými hráči stejného věku. To 

znamená, že výkonnost v této schopnosti je u našich měřených hráčů slabá oproti elitním 

hráčům jiných zemí.  
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Vzhledem k tomu, že v našem výzkumu byla naměřena korelace mezi lineárním 

sprintem na 20 m a testem agility Illionois (r = 0,60). Ve spojení s předchozím výzkumem 

mohu tvrdit, že nevýrazné rozdíly (d = 0,2) v testu agility Illionois, jsou mezi těmito 

věkovými kategoriemi běžné. 

Dle našich výsledků lze konstatovat, že věk v kategorií U16 a U17 je relativně 

nezávislá hodnota a nijak neovlivňuje výkon v měřených schopnostech. Podle Vágnerové 

(2005) usuzuji, že na vyrovnanou výkonnost hráčů může mít vliv věkové období, které 

se tak dynamicky neprojevuje jako u pubescentů, ale naopak tělo se po fyzické stránce 

dostává do vrcholového stádia a vyrovnává se s tělesnými proporcemi. Tudíž rok mezi 

hráči není po fyzické stránce znatelný. Na lepší časové výsledky u některých hráčů 

v těchto kategoriích připisuji zásluhu motivaci, trénovanosti jedince a technice běhu 

(provedení testu). 

Hypotéza 5 + Hypotéza 6  

 Nepředpokládáme významné rozdíly (d < 0,5) ve výkonech agility (ILAG) u 

hráčů Bohemians Praha 1905 U17 v porovnáním s Motorletem Praha U17. 

Nepředpokládáme významné rozdíly (d < 0,5) ve výkonech v lineární rychlosti 

(LS5, LS10, LS20, LS40 a LSL20) u hráčů, Bohemians Praha 1905U17 a Motorletu U17. 

Hypotéza byla potvrzena. 

Dle naměřených hodnot v tabulce 9. můžeme vidět, že v kategorii U17 si lépe 

vedlo mužstvo Bohemians Praha 1905, které vyjma testu LS5, kde se hodnoty shodují, 

dosahovalo lepších výsledku než FK Motorlet Praha. Nejvyšší a taky jediný rozdíl 

dosahující vysoké hodnoty Cohenova koeficientu (d > 0,5) byl zaznamenán v testu ILAG, 

kde u této kategorie d = 0,54.  U kategorie U16 jsou výsledky zajímavější. V testu ILAG, 

LS5 a LS10 si vedl lépe tým FK Motorlet Praha a u testu LS20, LS40 a LSL20 naopak 

tým Bohemians Praha 1905. Podle těchto výsledků můžeme usuzovat, že tým FK 

Motorlet Praha U16 je lépe připravený po stránce agility a sprintů na krátkou vzdálenost 

(do 10 metrů), kde je využívána zejména reakční a akční rychlost, která je pro fotbal dle 

obrázku č. 5 strany 33. mnohem důležitější než schopnost udržení maximální rychlosti.  

Přesto, že v porovnávání vznikly nepatrné rozdíly, nejsou natolik velké, aby se 

dalo hovořit o výrazném rozdílu. Proto stanovené hypotézy potvrzujeme.  
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Velmi zajímavé zjištění vzniklo při porovnávání našich výsledků s výsledky 

studie Malého (2014), který testoval Český národní tým U16 ve sprintu na 5 metrů, 

sprintu na 10 metrů a sprintu letmo na 20 metrů. Naše měřené týmy dosahovaly ve 

zmíněných testech podobných, a dokonce i lepších výsledků než hráči Českého národního 

týmu. Samozřejmě se musí brát v potaz, že oproti roku 2014, kdy byl výzkum prováděn, 

se zvýšily nároky na fyzickou připravenost hráčů, mění se kvalita tréninkových jednotek, 

je lepší vybavení a technologické možnosti. Proto by bylo přesnější porovnávat současné 

výsledky Českého národního mužstva. Otázkou tedy zůstává, zdali jsou naši měření hráči 

kvalitně připravení po rychlostní stránce, nebo se hra natolik zrychlila, že by současní 

hráči ligového dorostu dokázali v testech konkurovat výběru národního týmu před čtyřmi 

lety. 

Pro získání odpovědi, zda jsou naši měření hráči kvalitně připraveni po rychlostní 

stránce, jsme k porovnání využili výzkum Lovella a spol. (2015). Testování probíhalo u 

profesionálních hráčů kategorie U16 první a druhé Anglické ligy. Podle jejich výsledků 

ve sprintu na 10 m, kdy t = 1,61 s a sprintu na 20 m, kdy t = 2,92 s v porovnání s výsledky 

hráčů dvou týmů České dorostenecké ligy, znázorněné v tabulce 8., můžeme vycházet 

s tím, že úroveň rychlostních schopností našich testovaných probandů není tak vysoká, 

jako u hráčů anglických soutěží.  

Tabulka 8.  Výsledky v porovnávání všech testů mezi týmy v rámci kategorií. 

U17 FK Motorlet Praha Bohemians Praha 1905 

ILAG 16,66 16,36 

LS5 1,12 1,12 

LS10 1,91 1,86 

LS20 3,24 3,14 

LS40 5,73 5,53 

LSL20 2,49 2,39 

U16 FK Motorlet Praha Bohemians Praha 1905 

ILAG 16,81 17,04 

LS5 1,09 1,14 

LS10 1,88 1,9 

LS20 3,23 3,22 

LS40 5,69 5,64 

LSL20 2,46 2,43 

Poznámky: LS5 - linear sprint na 5 m, LS10 - linear sprint na 10 m, LS20 - linear sprint 

na 20m, LS40 - linear sprint na 40 m, LSL20 - linear sprint letmo na 20 m, ILAG – 

Illionois agility  
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 Tabulka 9. Normovací tabulka pro Illionois agility test (Roozen, 2004)  

Kategorie Muži Ženy 

Výborné < 15,2 < 17,0 

Dobré 15,2 - 16,1 17,0 - 17,9 

Průměrné 16,2 - 18,1 18,0 - 21,7 

Podprůměrné 18,2 - 18,3 21,8 - 23,0 

Špatné > 18,3 > 23,0 

Poznámky: < menší než parametr, > větší než parametr  

Pro zjištění aktuální úrovně výkonu v agility u elitních hráčů fotbalu, byla využita 

normovací tabulka 9. od Roozena (2004). Dle naměřených výsledků všech testovacích 

probandů (n = 62), kdy aritmetický průměr byl t = 16,74 ± 0,54 s bylo zjištěno, že se 

jedná o průměrné výsledky, kterých dosahují elitní hráči týmu FK Motorlet Praha a 

Bohemians Praha 1905.  

Obecné doporučení: Dle naměřených výsledků v praktické části a znalostí sepsaných v 

teoretické části lze zpozorovat, že agility je samostatná složka. Agility je ovšem vzájemně 

propojena se sprintem na 10 m a 20 m. Z tohoto důvodu, pro kondiční trénink zaměřen 

na rozvoj rychlostních schopností v rámci fotbalu, doporučuji trénovat lineární sprint 

převážně v úsecích v rozmezí 10 - 20 metrů.  

Jak už víme, fotbal obsahuje velké množství změn směrů a rychlostí. Hráčům 

doporučuji věnovat pozornost speciálně agility, a to v rámci rozvoje rychlostních 

schopností. Avšak nemělo by se zapomínat současně s tréninkem agility rozvíjet i 

kognitivní složku („reakce na podnět“), bez níž se ve stále se měnícím fotbalovém 

prostředí nedá obejít.  

Klubům doporučuji proškolení kondičních trenérů v rámci rozvoje rychlostních 

schopností a agility ve fotbale. Moderní fotbal je založen na rychlosti. Pokud po této 

stránce mají být konkurence schopní evropskému fotbalu, se kterým jsou ve výzkumu 

srovnáváni, měla by být tréninku těchto schopností přidělena větší pozornost, než byla 

dosud. Dle mého názoru, by bylo vhodné více využívat individuální formy tréninku 

(vytvořit pro každého hráče individuální tréninkový plán). 
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7. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit aktuální úroveň výkonu v lineární rychlosti a 

agility u elitních hráčů fotbalu 15-17 let pomocí vybraných testů agility a lineární 

rychlosti. Současně bylo cílem zjistit vzájemný vztah mezi výkony v testech agility a 

lineární rychlosti. V teoretické části jsem se zabýval sportovním výkonem v obecné 

rovině, herním výkonem ve fotbale a jeho složkami. Dále motorickými schopnostmi 

zejména rychlosti a agility, v závěru jsem shrnul i ontogenetický vývoj adolescentů. 

Praktické časti bakalářské práce byl věnován výzkum, kde jsem vymezil cíle práce, 

stanovil úkoly a formuloval hypotézy. Poté jsem v závěru práce vyhodnotil výsledky a 

zhodnotil pravdivost hypotéz.  

Na základě výsledků v testech, byla zjištěna shoda mezi testem agility Illionois a 

lineárním sprintem na 10 m (r = 0,54), 20 m (r = 0,60) a 40 m (r = 0,52). Naopak slabá 

závislost s Illionois byla prokázána u testů na měření lineárního sprintu na 5 m (r = 0,43) 

a 20 m letmo (r = 0,31).  

Pří porovnávání týmů Bohemians Praha 1905 a FK Motorlet Praha v rámci 

jednotlivých kategoriích si U17 ve všech testech vyjma LS5, ve kterém byl zachycen 

stejný čas (t = 1,12) lépe vedl tým Bohemians Praha 1905. V kategorii U16 bylo zjištěno, 

že hráči Motorletu Praha na tom jsou lépe v testech agility Illionois a lineárním sprintu 

na 5 m a 10 m. Hráči Bohemians Praha naopak excelovali v testech na lineární sprint 20 

m, 40 m a 20 m letmo. Ovšem naměřené výsledky nebyly nijak výrazně odlišné, že by se 

dalo hovořit o nevyrovnanosti týmů po této stránce. Zajímavé výsledky vznikly při 

porovnávání výsledků v závislosti na věku, kdy nebyly naměřeny výrazné rozdíly 

v testech agility Illionois a lineárním sprintu na 5 m a 10 m. 

Bakalářská práce pro mne měla velice obohacující přínos. Díky této práci jsem si 

připomněl a zároveň i rozšířil své znalosti týkající se sportovního výkonu. Dověděl jsem 

se spoustu zajímavých informací o schopnostech agility a rychlosti, které mají velký 

význam pro hráče fotbalu. Měl jsem možnost obohatit své zkušenosti při testování hráčů 

elitních klubů a dostal spoustu vděčných rad, které se v dalších krocích mé trenérské 

kariéry rozhodně neztratí.  
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