
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. 

 


