
ABSTRAKT 

 

Název: 

Vztah mezi úrovní herních dovedností, pohybových schopností a sebe-účinností 

u hráčů fotbalu v závislosti na věku. 

 

Cíle: 

Zjistit vzájemné vztahy mezi sebe-účinností, pohybovými schopnostmi a 

specifickými herními dovednostmi u hráčů fotbalu (13 –19 let). Současně je cílem 

ověřit efekt věku na úroveň pohybových schopností, specifických herních dovedností a 

sebe-účinnosti. 

 

Metody: 

Pro měření úrovně sebe-účinností byla ve výzkumu využita česká verze 

standardizovaného dotazník General Self-Efficacy (GSE). Pro zjištění úrovně 

pohybových schopností a specifických herních dovedností byly využity testy 

Německého fotbalového svazu, které se využívají k diagnostikování a porovnání úrovně 

fotbalových hráčů v centrech pro výchovu talentované mládeže. Pro měření času sprintu 

na 20 m, agility a slalomu s míčem byl použit set fotobuněk (Alge Timing GmbH, 

Lustenau, Austria). Pro interpretaci výsledků budou použity základní statistické 

charakteristiky (M – aritmetický průměr, SD – směrodatná odchylka). Byla využita 

standardizace/normování hodnot pomocí Z-bodů pro převedení výsledků tak, abychom 

mohli vyjádřit úroveň specifických herních dovedností jednotným skórem. Pro hodnocení 

vztahu mezi sebe-účinností a herními dovednostmi fotbalu byl použit Pearsonův korelační 



koeficient. Pro hodnocení významnosti rozdílů mezi třemi skupinami hráčů (dle věku) byla 

použita metoda neparametrické ANOVY (KruskalWallisův test). 

 

Výsledky:  

Signifikantní vzájemné vztahy mezi sebe-účinností a pohybovými schopnostmi a 

dále mezi sebe-účinností a herními dovednostmi nebyly zjištěny ani u jedné věkové 

kategorie, ani u všech kategorií (U19, U17, U14) dohromady. Navíc síla těchto vtahů 

byla v některých případech nanejvýš „slabá“ (r ≤ 0,39). V hypotéze, která zjišťovala 

efekt věku na výsledky testů pohybových schopností (sprint 20m + agility), byl 

zaznamenán statisticky významný rozdíl (p<0,05) pouze mezi kategoriemi U19 a U17 a 

dále U19 a U14. Signifikantní efekt věku nebyl zaznamenán ani u pohybových 

dovedností (žonglování + střelba + slalom). S ohledem na jednotlivé testy byly 

zaznamenány signifikantní rozdíly mezi skupinami (U19 vs. U17, U19 vs. U14, U17 vs. 

U14) pouze u sprintu na 20m. Přestože se úroveň sebe-účinnosti zvyšovala mezi 

jednotlivými věkovými kategoriemi, nebyl tento rozdíl signifikantní. 
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