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Abstrakt 

 

Název: Zjištění vztahu mezi základními motorickými dovednostmi a speciálními 

herními dovednostmi u hráčů fotbalu (9 – 10 let) 

 

Cíle:  Cílem této diplomové práce bylo zjistit vzájemný vztah základních 

motorických dovedností a speciálních herních dovedností u hráčů fotbalu 

v kategorii starších přípravek (9 – 10 let). 

 

Metody:  V této práci byla použita metoda pozorování – měření. Výzkumný 

soubor tvořilo 26 hráčů v kategoriích U10 a U11 (průměrný věk 

10,4 ± 0,7 let) z fotbalového klubu SK Střešovice 1911. Úroveň 

základních motorických dovedností byla posouzena pomocí testové 

baterie TGMD-2. Úroveň speciálních herních dovedností ve fotbale byla 

zjištěna pomocí testů slalom, přihrávka v běhu a střelba na přesnost. 

 

Výsledky:  Byl zjištěn signifikantní vztah (r = 0,48, p < 0,05) mezi úrovní základních 

motorických dovednostní a speciálních herních dovedností ve fotbale. 

Podle výsledků bylo zjištěno, že úroveň manipulačních dovedností 

(r = 0,53; p < 0,001) ovlivňuje specifické herní dovednosti významněji 

oproti dovednostem lokomočním (r = 0,40; p < 0,05). Díky testování 

motorické úrovně bylo zjištěno, že 61 % (n = 16) hráčů disponuje 

podprůměrnou úrovní základních motorických dovedností. Mezi 

sledovanými věkovými kategoriemi U10 a U11 nebyl zjištěn věcně 

významný rozdíl, a to jak v úrovni základních motorických dovedností 

(d = 0,49), tak v úrovni specifických herních dovedností ve fotbale 

(d = 0,25). 

 

Klíčová slova: základní motorické dovednosti, speciální herní dovednosti, TGMD-2, 

fotbal   



Abstract 

 

Title: Finding the relationship between fundamental motor skills and special 

game skills of football players (9 – 10 years) 

 

Objectives: The aim of this thesis was to find out the correlation between 

fundamental motor skills and special game skills of football players in 

the category U10 and U11. 

 

Methods:  The method of observation – measurement was used in this thesis. 

The researched group consisted of 26 players in the categories U10 

and U11 (average age 10.4 ± 0.7 years) from the football club SK 

Střešovice 1911. The level of fundamental motor skills was assessed by 

using TGMD-2. Level of specific game skills in football was detected by 

following tests: slalom, pass in running and accuracy of shooting. 

 

Results: Significant relationship was found (r = 0.48, p < 0.05) between the level 

of basic motor skill and special game skills in football. The results 

proved, that the level of specific game skills was significantly influenced 

by manipulation skills (r = 0.53; p < 0.001) compared to locomotion 

skills (r = 0.40; p < 0.05). In motor level testing was found that 61 % 

(n = 16) of players have a below average level of funadamental motor 

skills. According to the results of this thesis there was not proven 

statistically significant relationship between the observed age categories 

U10 and U11 at the level of fundamental motor skills (d = 0.49) and 

at the level of specific game skills in football (d = 0.25). 

 

Keywords: fundamental motor skills, special game skills, TGMD-2, football 
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1. ÚVOD 

V současné době stále více ubývá přirozeného pohybu, který souvisí s rozvojem 

základních motorických dovedností. Tyto dovednosti se začínají formovat již 

v předškolním věku a jsou považovány za základní stavební kameny pro další pohybové 

projevy v ostatních sportech a sportovních disciplínách. Zvládnutí základních 

pohybových dovedností by tak mělo být primárním předpokladem pro další sportovní 

rozvoj. V kategorii starších přípravek tzn. v období mladšího školního věku by měly být 

tyto dovednosti u hráčů již osvojeny. Výsledky posledních studií bohužel ukazují na stav, 

kdy osvojené dovednosti nejsou na úrovni, která se v tomto věku předpokládá a kterou 

udává odborná literatura. Je předpokladem, že tato skutečnost může následně 

bránit rychlejšímu a efektivnějšímu osvojování specifických fotbalových dovedností, 

jejichž úroveň přímo nebo nepřímo ovlivňuje herní výkon u mladších hráčů. V případě 

že by se ukázal vztah mezi základními motorickými dovednostmi a specifickými 

fotbalovými dovednostmi jako signifikantní, znamenalo by to určitý závazek pro veškeré 

pedagogy a trenéry tyto motorické dovednosti v předškolním a mladším školním věku 

rozvíjet. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Charakteristika mladšího školního věku 

Období mladšího školního věku lze charakterizovat začátkem povinné školní 

docházky, která je pro většinu dětí zahájena obvykle v 6 – 7 letech. Toto období končí 

s nástupem pubescence, a to přibližně ve věku 11 – 12 let (Langmeier a Krejčířová, 2006). 

Nástup do školy představuje pro dítě změnu v sociálním i psychickém vývoji. Dítě se 

musí začlenit do nového kolektivu, jsou na něj kladeny požadavky a musí respektovat 

školní povinnosti, díky kterým získává nové schopnosti, plní náročnější úkoly a je 

soběstačnější. Vývoj každého dítěte v mladším školním věku probíhá individuálně 

a každý jedinec se vyvíjí jinak. Záleží na nejbližším okolí a materiálním nebo citovém 

zajištění (Vágnerová, 2000). 

 

2.1.1 Tělesný vývoj 

Pro tento věk je charakteristické, že se hmotnost i výška (přibližně o 6 – 8 cm ročně) 

zvyšují. Díky zvyšování hmotnosti i výšky se rozvíjí vnitřní orgány (např. plíce zvyšují 

svou vitální kapacitu), osifikace kostí probíhá rychleji než v předškolním věku a zakřivení 

páteře začíná být ustálené, avšak spojení kostí pomocí kloubů je stále měkké a pružné. 

Růst kostí je nejvíce znatelný u dolních končetin (Perič, 2012). 

U dětí mladšího školního věku probíhá okysličování a výživa tkání rychleji než 

u dospělých. Při vyšší fyzické a psychické zátěži se srdeční frekvence dokáže vrátit do 

normálního stavu poměrně rychle. Děti v tomto věku mají kvůli nedostatečně vyvinutému 

dýchacímu svalstvu zvýšenou spotřebu kyslíku a dětský organismus proto při větší 

námaze často zvyšuje frekvenci dýchání a kvůli tomu se děti velmi rychle zadýchají. Při 

pravidelné pohybové činnosti se v tomto období může organismus dítěte snadno 

adaptovat na vytrvalostní zatížení (Vilímová, 2009). 

Pro vývoj pohybových schopností je důležitý poměr mezi trupem a končetinami, 

který v tomto věku získává lepší pákové poměry (Perič, 2012). Naopak zádové svalstvo 

je v tomto období nedostatečné vyvinuto a mohou vznikat poruchy ve stavbě nohou 

či špatné držení těla, a to z důvodu jednostranného, nepřiměřeného, nedostatečného 

fyzického zatěžování nebo nesprávného vyživování, ze kterého se mohou objevovat 

nadměrné přírůstky podkožního tuku. Dítě by v mladším školním věku mělo nosit 
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maximálně 10 % ze své celkové hmotnosti (Vilímová, 2009). Na tělesný vývoj jedince 

může mít sport jak pozitivní, tak negativní vliv (viz tabulka č. 1).  

 
Tabulka č. 1: Vliv sportu na tělesný vývoj jedince (Merkel, 2013) 

Pozitivní Negativní 

zvýšená fyzická aktivita zranění 

lepší kondice nekvalifikovaní trenéři 

celoživotní fyzické, emocionální 

a zdravotní výhody 

nedostatek sportovních výzkumů ovlivňuje 

postupy při tréninku 

snížení rizika obezity  

minimalizace vývoje chronických 

onemocnění 

 

zlepšení zdraví  

zlepšení motorických dovedností  

 

2.1.2 Psychický vývoj 

Důležitou roli v tomto období hraje rozvoj psychické oblasti, jelikož se zdokonaluje 

myšlení dítěte, jeho vnímání, paměť, ale i řeč. Osobnost dítěte není ustálená, proto jsou 

někteří jedinci často impulzivní, dokáží rychle změnit radostnou chvíli na smutnou, 

ale i naopak. Veškerá činnost, kterou dítě provozuje je prožívána daleko citlivěji než 

u dospělých jedinců (Perič, 2012). Děti neumí být sami k sobě kritičtí a dokáží se 

soustředit pouze 7 – 10 minut v 7 letech a 10 – 15 minut v 10 letech, poté je jejich 

pozornost odvedena k jinému podnětu vnímání (Vágnerová, 2005). 

Vnímání v tomto věku se začíná přibližovat vnímání dospělého člověka. Dítě se 

dokáže orientovat v čase, prostoru a zdokonaluje své smysly (především zrakové 

a sluchové) (Ptáček a Kuželová, 2013). Ve škole je kladen důraz na soustředěnost, 

vytrvalost a pozornost. Dítě zkoumá věci po částech a také si často všímá dalších okolních 

faktorů, nevnímá věci jako celek, tudíž mu některé souvislosti unikají a je pro něj těžké 

udržet pozornost. U dítěte se ve větší míře objevuje také představivost (Langmeier 

a Krejčířová, 2006). 

U dětí v mladším školním věku roste slovní zásoba, dítě začíná používat delší 

a složitější věty, skládá souvětí a celá větná stavba je na vyšší úrovni. Slovní zásoba dítěte 

by měla být až 10 000 slov, v praxi však děti aktivně používají cca 5 000, přičemž si 

uvědomují skladbu a gramatiku řeči (Ptáček a Kuželová, 2013). Vývoj řeči ovlivňuje 

učení ve škole, jelikož jedinec lépe artikuluje, poznává nová slova a zajímá se o jejich 

významy. Díky řeči je rozvíjena také krátkodobá i dlouhodobá paměť, dítě si dokáže 
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zapamatovat vykládanou látku a v určité míře ji prezentovat. Rozvíjí se u něj postupy 

učení, nejen učení ve škole, ale i na zájmových kroužcích (Langmeier a Krejčířová, 

2006). Na psychický vývoj má sport pozitivní i negativní vliv (tabulka č. 2). 

 
Tabulka č. 2: Vliv sportu na psychický vývoj jedince (Merkel, 2013) 

Pozitivní Negativní 

snížení deprese zvyšuje stres (např. chce být elitní hráč) 

snížení sebevražedných myšlenek vysoká míra psychického otřesu 

snížení rizikového zdravotního chování konkurence 

zvyšuje pozitivní chování u mladistvých naděje k dosažení stipendia, profesní kariéry 

rozvíjí základní motorické dovednosti  

zlepšuje sebehodnocení  

 

2.1.3 Pohybový vývoj 

V mladším školním věku dochází ke zdokonalování motorických schopností. 

Pohyby vykonávané velkými svaly (hrubá motorika) jedinec zcela ovládá (např. házení, 

skákání, jízda na kole). Pohyby drobných svalů (jemná motorika) jsou zatím méně přesné 

(např. psaní). Zlepšuje se celková koordinace pohybů, pohyby jsou rychlejší a dítě má 

větší svalovou sílu (Langmeier a Krejčířová, 2006). 

Velmi důležitou součástí života dítěte v mladším školním věku je pohyb a hra. Dítě, 

u kterého byl nebo je zanedbáván pohybový vývoj, je ve většině pohybových aktivitách 

nezkušené a zbrklé, což může vést k řadě úrazů. U dítěte v tomto věku dominují námětové 

hry, ale postupem času je vystřídají hry pohybové (Čačka, 1997). Se vzrůstajícím věkem 

přibývá zájem o sport, pohybové hry v kolektivu a sportovní výkony, při kterých je 

důležitá obratnost, síla i vytrvalost, kterou dítě v tomto věku získává (Merkel, 2013). 

 

2.1.4 Sociální vývoj 

Tento věk se dá považovat za období klidu a útlumu, kdy ještě není projevována 

osobnost dítěte, ale jeho vývoj plynule a trvale pokračuje. Sociální vývoj ovlivňuje 

především rodina a také vstup do školy, kde se setkává s učiteli a spolužáky (Langmeier 

a Krejčířová, 2006). 

Mladší školní věk se rozděluje na dvě období – období nástupu do školy a období 

kritičnosti. V prvním období figuruje formální kolektiv, se kterým se dítě setkává 

ve škole, ale i v zájmovém kroužku, např. tréninkovém družstvu. Na dítě jsou kladeny 
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nároky kolektivu, aby se do něj dokázalo zařadit a také je nutné dodržování pravidel 

kolektivu. Ve škole musí dítě soustředit veškerou pozornost na plnění úkolů a činností, 

které mu jsou uděleny. Jedinec není ve skupině středem pozornosti, jak tomu bývá 

v rodině. V kolektivu se děti setkávají s učiteli nebo trenéry, kteří mají mnohdy větší vliv 

a autoritu než jejich rodiče. Ve skupině vznikají mezi vrstevníky osobní a kamarádské 

vztahy, tím si vytváří různé postavení v kolektivu, ve kterém jsou mezi sebou schopni 

soutěžit. Druhé období se projevuje negativním hodnocením určitých situací a tím klesá 

přirozená autorita dospělého. Děti přebírají odpovědnost za své činy, hledají si své vzory, 

které jsou pro ně větší autoritou (Perič, 2012).  

Se sociálním vývojem je spojen i emoční vývoj, který zohledňuje vlastní emoční 

pocity i emoce druhých lidí. V tomto období začíná dítě poznávat, má různá přání, motivy 

a pocity, které jdou před vnějším okolím skrývat, v některých situacích dokáže potlačovat 

své city. U dítěte se objevuje jeho vlastní úsudek a jedinec nebere ohled na autoritu 

dospělého člověka, v některých případech ignoruje jeho názor nebo příkaz a stává se 

nezávislejší nebo také vůči dospělým osobám více kritický (Langmeier a Krejčířová, 

2006). Tabulka č. 3 udává vliv sportu na sociální vývoj jedince. 

 

Tabulka č. 3: Vliv sportu na sociální vývoj jedince (Merkel, 2013) 

Pozitivní Negativní 

zvyšuje sociální dovednosti 
nekonzistentní financování zajišťující správné bezpečnostní 

vybavení a místo 

poskytuje výuku života výdaje 

zlepšuje pozitivní sociální 

chování 

nerovnost mezi skupinami (socioekonomická, etnická, 

geografická, genderová) 

zvyšuje dovednosti řízení 

času 

 

zlepšuje akademické výsledky  

pomáhá rozvíjet vášeň 

a nastavení cíle 

 

zlepšuje charakter  

 

2.2 Herní výkon ve fotbale 

Buzek (2007) charakterizuje herní výkon jako aktuální projev specializovaných 

předpokladů hráčů v herních činnostech zaměřených na řešení herních úkolů v utkání. 

Výkon je souborem komponentů, jde o integrovaný projev mnoha tělesných 

a psychických funkcí hráče. 
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Podle Táborského (1981) je herní výkon ve sportovních hrách chápan 

a charakterizován jako realizované individuální a skupinové jednání hráčů v ději utkání 

v závislosti na míře splněných herních úkolů.  

Herní výkon jednotlivých hráčů a tím pádem celého týmu je ovlivňován souborem 

faktorů, které Bedřich (2006) rozděluje na faktory dispoziční a situační. 

• Dispoziční faktory představují úroveň pohybových schopností, herních 

dovedností, hráčské, osobnostní i somatické inteligence. 

• Situační faktory jsou charakteristické svojí složitostí a proměnlivostí 

a představují soubor vnějších podmínek, ve kterých se daný výkon odehrává 

(soupeř, počasí, terén, rozhodčí atd.). 

Podle Votíka (2005) se herní výkon ve fotbale rozděluje na individuální herní 

výkon a týmový herní výkon.  

 

2.2.1 Individuální herní výkon 

Individuální herní výkon popisuje Přidal (2012) jako jednání hráče v průběhu 

zápasu, kdy je jeho úroveň charakterizována kvantitou a kvalitou realizovaných herních 

činností jednotlivce. Kromě těchto činností je výkon determinován určitým souborem 

faktorů. Mezi určující faktory herního výkonu patří determinanty biomechanické, 

psychické a bioenergetické. Tyto faktory umožňují hráčům rozvíjet individuální herní 

výkony každého z nich a zároveň rozvíjet způsobilost podílet se na týmovém herním 

výkonu (Buzek, 2007). 

• Biomechanické faktory představují základ rozmanité herní motoriky 

obsahující schopnosti udržet stabilitu, provádět různorodou lokomoci po 

hřišti a variabilní manipulaci s míčem (Buzek, 2007).  

• Psychické faktory zabezpečující herní výkon a působnost psychické složky 

jsou dány osobností hráče, jeho genetickými předpoklady, psychickými 

vlastnostmi a schopnostmi, které určitým způsobem ovlivňují aktuální 

psychický stav hráče, jenž se následně přemítá do herního výkonu. 

Psychická složka v průběhu herního výkonu zahrnuje poznávací, motivační, 

emoční a volní procesy, které mají svůj význam v herních dovednostech 

realizovaných v průběhu utkání (Buzek, 2007).  
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• Bioenergetické faktory zabezpečující individuální herní výkon hráčů jsou 

charakterizovány jako způsoby metabolického (energického) krytí. Při 

herním výkonu hráče v utkaní jde o nepravidelné střídání intervalů činnosti 

nízké intenzity (stoj, poklus) až po intervaly, kdy převládají činnosti vysoce 

intenzivní (sprinty, osobní souboje). V závislosti na těchto činnostech jsou 

energetické požadavky na svalovou kontrakci uspokojovány třemi 

metabolismy: anaerobně alaktátovým, anaerobně laktátovým a aerobním 

(Buzek, 2007). 

 

2.2.2 Týmový herní výkon 

Přidal (2012) charakterizuje týmový herní výkon jako kvalitu a kvantitu veškerého 

jednání, které hráči družstva uskuteční jednotlivě nebo ve skupinách v průběhu celého 

zápasu nebo v jeho jednotlivých částech. Buzek (2007) pokračuje a popisuje týmový 

herní výkon jako vyústění jejich společné činnosti při překonávání soupeře.  

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

intenzivní a těsnou spolupráci při prosazování společných cílů. Nejedná se tedy jen 

o sumu individuálních výkonů, nýbrž o princip integračního přístupu, kdy jednotlivci 

ovlivňují výkon týmu a družstvo působí na jednotlivce. Faktory, které působí na týmový 

herní výkon se označují jako determinanty činnostní a sociálně psychologické 

determinanty (Buzek, 2007). 

• Činnostní determinanty se projevují v herních činnostech hráčů. Herní 

výkon jednoho hráče podmiňuje výkony spoluhráčů. Tato činnost je 

vysvětlena pomocí činnostní koheze (soudržnost) a činnostní participace 

(míra účasti), které pomáhají pochopit smysl hry týmu v utkání ale 

i tréninku (Buzek, 2007). 

• Sociálně psychologické determinanty týmového herního výkonu popisují 

týmovou dynamiku působením různých sil, především mezi stanovenými 

standardy pro tým a individuálními potřebami a cíli každého hráče i trenéra 

(Buzek, 2007).  
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2.3 Obsah tréninkového procesu v kategorii starších přípravek 

Kategorie starších přípravek je v současném systému rozvoje mládeže a vzhledem 

k organizačnímu řádu soutěží v Praze určena pro věkové kategorie U10 a U11. V této 

kategorii by měli trenéři volně navazovat na předchozí roky tréninkového procesu s tím, 

že dovednosti dříve osvojené získávají větší herní kvalitu. I když se ve hře stále 

upřednostňuje individuální výkon, tak už něco většího významu nabývá pojem 

spolupráce, která se postupně mění z dvojic na trojice až šestice na pomezí přechodu 

do kategorie mladších žáků (Plachý a Procházka, 2014). 

Stále by měly být podporované a vyžadované útočné a obranné úkoly všech hráčů, 

tak, jak to vyžaduje i fotbal dospělých. Soubojové chování začíná mít vzrůstající 

agresivitu i z hlediska zlepšování koordinace a rychlosti. Větší prioritu má stále útočná 

fáze hry, ve které se kromě více druhů kliček a jiné manipulaci s míčem zabývají trenéři 

chápáním hráčů, kdy se jaké kličky hodí. V obranné fázi stále přetrvává snaha získat 

ztracený míč zpátky, a to hned a bez faulu. Postupně se však hráčům začínají vysvětlovat 

detaily obranných herních činností, jako jsou boční postavení, nevyrážení, vycouvání atd. 

(Plachý a Procházka, 2014). 

Ve snaze vychovat tvořivého a komplexního hráče dochází i v této věkové kategorii 

k tomu, že jsou hráči na jednotlivých pozicích střídání a nedochází tak k jejich fixaci na 

určitý post. I přes požadavky na snahu a maximální nasazení by měla být u dětí 

podporována jejich dětská uvolněnost a radost ze hry (Plachý a Procházka, 2014). 

V této kategorii jde stále o vytváření širokého rejstříku pohybových dovedností. 

Proto by se měli trenéři v tréninkovém procesu zaměřovat na koordinaci, rychlost a sílu 

celého těla, zařazováním různých druhů pohybu, jako jsou změny směru, přeskakování, 

podlézání, lezení, základní gymnastické dovednosti a atletická průprava. Tyto pohyby 

působí vyváženě na dětský organismus a výborně kompenzují jednostranné fotbalové 

zatížení. Kromě samotného provádění jednotlivých pohybů je stále důležitější správnost 

jejich provedení a zvládnutí (Plachý a Procházka, 2014). 
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Graf č. 1 od Plachého a Procházky (2014) uvádí, jak by mělo přibližně vypadat 

rozložení tréninkové jednotky v kategorii starší přípravky: 

 

Graf č. 1: Doporučený obsah tréninkové jednotky v kategorii starší přípravky (Plachý a Procházka, 2014) 

 

2.3.1 Cvičení a hry na individuální činnost s míčem 

Jak již bylo zmíněno v kategorii starší přípravky by ve všech činnostech mělo být 

navázáno na principy z mladší přípravky a měla by být viděna: 

• vyšší úspěšnost ve cvičeních, která se již nějakou dobu provádějí, 

• rychlejší provedení, 

• rychlejší schopnost učit se nové věci. 

V návaznosti na tyto skutečnosti by měla být u zvládnutých cvičení zvyšována 

jejich složitost a obtížnost. Vzhledem k prodlužující se pozornosti je možné zvyšovat 

i počet opakování v daných cvičeních (Plachý a Procházka, 2014). 

 

2.3.2 Silově-rychlostně-obratnostní cvičení a pohybové hry 

Stimulace rychlostních, obratnostních a silových schopností by měla být i nadále 

prioritou. Vzhledem k vývoji hráčů je vhodné přidávat do her, které byly využívány 

v kategorii mladší přípravky nová a složitější pravidla. Hráči v tomto období oceňují 

soutěže, obzvlášť v případě, pokud se jim vytvoří optimální prostředí a mají tak šanci 

25%

20%

50%

5%

Cvičení a hry na individuální činnost s míčem

Silově-rychlostně-obratnostní cvičení a pohybové hry

Fotbalové hry a herní cvičení 1:1, 2:2 atd., fotbal dvojic až šestic, poziční hry

Strečink a kompenzační cvičení po tréninku
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vyhrát. Děti se dostávají do věku, ve kterém by měly zvládnout udělat kliky, shyby, boční 

i čelní lavici, stojku do kotoulu atd., a to vše v technicky správném provedení (Plachý 

a Procházka, 2014). 

 

2.3.3 Fotbalové hry a poziční hry 

Trenéři by se stále měli zaměřovat na individuální dovednosti jako jsou vedení 

míče, kličkování, ale se stále zvyšujícím se důrazem na kombinační pojetí, zejména 

v pochopení herních situací a různých výhodných řešení. V tomto věku je možné 

zařazovat stále více her, ve kterých budou hráči využívat přečíslení hráčů v útočné fázi 

a podčíslení ve fázi obranné (Plachý a Procházka, 2014). 

 

2.3.4 Strečink a kompenzační cvičení 

Stabilně by již mělo být zastoupeno cílené statické protahování na konci tréninku. 

Jedná se především o režimové a návykové opatření. Pro protažení svalů je mnohem 

významnější protažení doma, kdy jsou již svaly uvolněné. Pravidelné zařazování 

kompenzačních a protahovacích cvičení po tréninku, ale i doma vede k vyrovnávaní 

fotbalové zátěže (Plachý a Procházka, 2014). 

 

2.4 Motorické funkce 

Motorické funkce jsou souhrnným názvem pro dílčí oblasti, který zahrnuje rozvoj 

motoriky, motorické učení a řízení motoriky. Jednotlivé oblasti jsou charakteristické 

svým zaměřením. Výzkumníci v oblasti motorického rozvoje zkoumají výsledky 

a základní procesy motorických změn v rámci lidského vývoje. Oblast motorického učení 

se zabývá studiem procesů spojených se získáváním motorických dovedností a faktorů, 

které zvyšují nebo potlačují schopnost jednotlivce vykonávat motorickou dovednost. 

Řízení motoriky je oblastí zkoumající neurální, fyzické a behaviorální aspekty lidského 

pohybu (Haibach et al., 2011).  

Pro optimalizování a získávání motorických dovedností je potřeba všem třem 

oblastem porozumět a mnohdy není dobré tyto obory dělit od sebe, jelikož u nich dochází 

k významnému překrývání vědeckých otázek teorií a metod. Umělá separace může 

potlačit porozumění problémům, které se dotýkají všech tří oblastí (Fischman, 2007).  
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2.4.1 Motorický rozvoj  

Motorický vývoj byl definovaný jakožto změny v motorickém chování člověka 

během života a procesy, které tyto změny podtrhují (Clark a Whitall, 1989). Payne 

a Isaacs (2008) popisují motorický vývoj jako lidský proces, kdy se motorický rozvoj 

týká změn, díky jimž dochází k lidské schopnosti pohybu a pohybu jako celku, který 

prostupuje celou délkou lidského života. Motorický vývoj definovali také Gallahue 

a Ozmun (2006) jako nepřetržitou změnu motorického chování po celý cyklus života 

způsobenou interakcí mezi požadavky pohybového úkolu, biologickou stránkou jedince 

a podmínkami okolního prostředí. Definice motorického vývoje od Haywooda 

a Getchella (2009) říká, že se jedná o souvislý proces změny v pohybovém chování 

související s věkem, omezujícími faktory jednotlivců, prostředím a úkolech, které tyto 

změny způsobují. 

 

2.4.2 Motorické učení 

Motorické učení je věda zabývající se získáváním dovedností. Současné definice 

motorického učení poukazují na klíčovou roli praxe a zkušeností během osvojování 

motorických dovedností (Fischman, 2007). Například Rose a Christina (2006) definují 

motorické učení jako proces, kdy se spolehlivě mění způsobilost a skutečná produkce 

pohybového výkonu prostřednictvím výuky, praxe a zkušeností. Podobně definuje 

motorické učení i Magill (2007), který uvádí, že učení je změna schopností člověka 

vykonávat dovednost, která musí být odvozena z relativně trvalého zlepšení výkonnosti 

v důsledku praxe nebo zkušeností. Halsband a Lange (2006) popisují motorické učení 

jako vnitřní model představující přesnou shodu mezi vnímáním senzorických 

a motorických informací. 

V roce 1967 Paul Fitts a Michael Posner představili svůj třístupňový model, který je 

ve světě motorického učení používaný dodnes. Klasický pohled na rozvoj motorických 

dovedností předpokládá, že se motorické učení obecně vyskytuje ve třech hlavních 

fázích: kognitivní, asociativní a autonomní fáze (Anderson, 1995).  
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2.4.2.1 Kognitivní fáze 

První fáze se nazývá kognitivní fáze učení a nastává tehdy, když se jedinec začíná 

soustředit a orientovat na nové problémy (pohyby) (Magill, 2007). V kognitivní fázi 

obvykle dochází ke stanovení nového úkolu. Primárním zájmem jedince je pochopit, 

co vše je potřeba udělat k jeho zvládnutí (Anderson, 1982). Během rané fáze motorického 

učení jsou pohyby obvykle náročné, nepředvídatelné, pomalé, nepřesné a nedokonalé 

(Marinelli et al., 2017) a jsou vysoce závislé na zpětné vazbě a vyžadují vysoké nároky 

na pozornost (Atkeson, 1989). Nejčastěji k tomu slouží slovní instrukce s výkladem 

a deklarativní proces. I přes nepřesvědčivé zvládnutí jednotlivých pohybů dochází v této 

fázi k největšímu pokroku v učení se novým dovednostem (Marinelli et al., 2017). 

S postupnou praxí se přesnost a rychlost činností zvyšuje a zpracovávání zpětné vazby 

již není tak důležité (Halsband a Lange, 2006). Deklarativní a pozornostní procesy, stejně 

tak i kognitivní strategie mají největší vliv na postupném zlepšování. V motorickém 

projevu dochází k lepšímu pochopení pohybových vzorců (Marinelli et al., 2017). Doba 

trvání této „verbálně-motorické“ fáze obvykle závisí na jasnosti pokynů a na obtížnosti 

úkolů. Opravdu jednoduché motorické úkoly mají velmi krátkou kognitivní fázi, která 

trvá pouze během několika prvních pohybů (Adams, 1971). 

 

2.4.2.2 Asociativní fáze 

Druhá fáze v modelu Fittse a Posnera (1967) se nazývá asociativní fáze učení. 

Adams (1971) nazývá tuto fázi jako pomalou nebo motorickou. Přechod do této fáze 

nastává postupně po neurčitém množství praxe, které vede ke zlepšení pohybového 

výkonu (Magill, 2007). Tato fáze se začíná objevovat postupně, kdy dochází k drobným 

úpravám motorického projevu (Adams, 1971). Pro jedince jsou tyto projevy 

nepostřehnutelné. Pohyby se stávají trvalejšími a dochází u nich k postupnému 

zlepšování. V této fázi, která může trvat několik dnů nebo týdnů, se výkon stává stále 

přesnějším a pomalu se začíná automatizovat (Marinelli et al., 2017). Jedinec, který 

dosáhne asociativní fáze, již ví, jaké pohybové úkony a znalosti jsou potřeba, aby daná 

dovednost byla provedena. V asociativní fázi prochází jedinec vědomou kompetencí. 

I přes znalost zvolené dovednosti, je pro její prokázání vyžadováno velké soustředění. 

To má za následek stále omezený výkon (Magill, 2007).  
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2.4.2.3 Fáze automatizace 

Třetí a poslední etapa se nazývá fáze autonomního učení neboli fáze automatizace, 

jelikož se v ní dovednost stává téměř automatickou (Magill, 2007). V této fázi 

„automatizace“ rozšířená praxe vytváří přímou souvislost s podmínkami. Výsledkem je, 

že motorický projev je rychlejší, energeticky méně náročný a přesnější v detailech 

pohybu. Důležitou změnou přispívající ke zvýšení účinnosti je to, že jsou v této fázi 

pohyby plánovány v motorickém centru koordinace spíše než za pomocí zrakového 

centra koordinace, jak tomu bylo v předchozích fázích. Důsledkem toho je, že se transfer 

stane v tomto stádiu efektivním. Deklarativní procesy jsou vyloučeny implicitními 

mechanismy a dochází tak k automatizaci a optimalizaci pohybů. Efektivní řešení 

pohybového úkonu závisí na rychlém získávání specifického řešení z paměti. Čím více 

pohybových zkušeností jedinec obsáhne, tím je jeho reakce na pohybové podněty 

rychlejší a efektivnější (Logan, 1988). Jedinci v této fázi nemyslí na všechny kroky 

potřebné k vykonání pohybové dovednosti. Díky bohaté praxi jsou pohybové úkony 

brány jako přirozené, jelikož jsou prováděny snadno a jen s minimálními nároky 

na soustředění (Magill, 2007). Motorické dovednosti se stávají plně automatickými až po 

delší době praxe, která se pohybuje v rámci měsíců i let. Zautomatizované dovednosti 

jsou potom prováděny s menším nasazením senzorických smyslů a menším rušením při 

jiných souběžných činnostech (Marinelli et al., 2017). 

 

2.4.3 Motorické řízení 

Motorické řízení je relativně mladý výzkumný obor (Latash et al., 2010), ve kterém 

vědci zabývající se motorickými funkcemi, definují motorické řízení různými způsoby, 

přičemž největší důraz kladou na strukturu a funkci nervosvalového systému (Fischman, 

2007). Magill (2007) definuje motorické řízení jako studium toho, jak funguje 

neuromuskulární systém, který aktivuje a koordinuje svaly a končetiny spojené 

s výkonem motorických dovedností, a to jak nových, tak získaných. Latash et al. (2010) 

popisuje motorické řízení jako oblast přírodních věd zkoumající činnost centrálního 

nervového systému, který produkuje účelné a koordinované pohyby ve své interakci se 

zbytkem těla a s okolním prostředím. Učení kontroly systému pomáhá k tomu, aby 

motorické činnosti mohly být prováděny rychleji, automaticky a s větší konzistentností 

(Magill, 2007). Jak ukazuje Rosenbaum (2005), studie týkající se motorického řízení se 

přirozeně zaměřují i na jeho učení. Tato skutečnost potvrzuje úzké propojení mezi 
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zmíněnými oblastmi. Studie motorické kontroly nejsou omezeny pouze na člověka, 

ale mohou zahrnovat také zvířata a umělecké stvoření, jako jsou roboti (Fischman, 2007). 

 

2.5 Základní pohybové dovednosti 

V současné době se životní styl ve vyspělých zemích stává stále více sedavým. 

Dřívější venkovní fyzické aktivity se mnohem více nahrazují aktivitami fyzicky 

nenáročnými, jako jsou prohlížení internetu, hraní videoher a sledování televize (Yang et 

al., 2015). Současné děti jsou častěji vezeny do školy autem nebo autobusem, místo toho, 

aby jezdily na kole nebo šly pěšky. Výsledné snížení tělesné aktivity je spojené se 

snížením tělesného a duševního zdraví (Fjørtoft et al., 2011). Výzkumy zaměřené na 

úroveň pohybové aktivity uvádí, že děti, které se vyznačují nižší úrovní pohybových 

dovedností jsou pohybově méně aktivní, než děti s lepší úrovní pohybových dovedností 

(Williams et al., 2008). 

V raných letech se děti začínají učit pohybové dovednosti, které jsou základem pro 

jejich pohybovou aktivitu (Stodden et al., 2008). Samotná pohybová (motorická) 

dovednost je definována jako motorickým učením a opakováním získaná pohotovost 

(způsobilost, připravenost) k pohybové činnosti, k řešení pohybového úkolu a dosažení 

úspěšného výsledku (Měkota a Cuberek, 2007). Základní soubor pohybových dovedností, 

které se děti v tomhle věku učí, nazýváme základní motorické dovednosti (ZMD) 

(Stodden et al., 2008). 

ZMD a jejich pohybové vzorce, které zahrnují různé části a poskytují tak základ 

tělesné gramotnosti, jsou považovány za důležité pro rozvoj neuromuskulární koordinace, 

učení se komplexním a pokročilým sportovním dovednostem a posílení mezilidského, 

kognitivního a emocionálního vývoje (Pang a Fong, 2009). Samotné předškolní období 

a začátky školní docházky jsou kritické období dítěte pro učení a zvládnutí ZMD (Hardy 

et al., 2010). 

ZMD jsou považovány za stavební prvky pomáhající při posloupnosti a specializaci 

pohybů potřebných pro odpovídající účast v organizovaných i neorganizovaných 

tělesných aktivitách dětí, dospívajících ale i dospělých (Lubans et al., 2010). Za ZMD 

považujeme stabilitu, dovednosti lokomoční a manipulační (Haibach et al., 2011). 

Lokomoční dovednosti zahrnují dovednosti, kdy dochází k pohybu těla prostorem 

(např. běh, cval popředu, skákání, poskakování, cval stranou a přeskakování). Oblast 
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manipulačních dovedností se skládá z házení, chytání, kutálení, kopání, válcování 

a odpalování (Haywood, 2005). Tyto dovednosti tvoří základ pro budoucí pohyb 

a fyzickou aktivitu (Clark a Metcalfe, 2002). Celkovým cílem tohoto období je vybudovat 

dostatečně široký a rozmanitý repertoár motorických dovedností, což umožní a ulehčí 

pozdější učení složitějších a specifičtějších pohybových úkonů. Pokud děti nebudou umět 

patřičně běhat, skákat, chytat, házet atd., bude jejich zapojení do pohybových aktivit 

v pozdější fázi života omezené (Stodden et al., 2008). 

Objevuje se stále více důkazů, které popisují silné spojení mezi úrovní ZMD 

v dětském věku s následnou pravidelnou fyzickou aktivitou (Barnett, 2008; Okely et al., 

2001). Výzkumy naznačují, že ZMD a vnímaná kompetence jsou primárními 

mechanismy spojenými s fyzickou zdatností a účastí na pohybové aktivitě (Robinson, 

2011), protože poskytují základy pro pokročilé pohybové a sportovně specifické 

dovednosti (Robinson a Goodway, 2009). 

Podle modelu, který navrhli Stodden et al. (2008) jsou ZMD předpokladem pro 

silný rozvoj motorického vnímání a následné pohybové aktivity. Včasná znalost ZMD je 

hnací silou, která u dětí pozitivně ale i negativně ovlivňuje následné pokračování 

v pohybové aktivitě. Děti s vysokou úrovní ZMD v pohybové aktivitě pokračují a budou 

se do ní následně opět zapojovat. Samotná pohybová aktivita urychluje získávání 

a zdokonalování ZMD a děti tak nadále zvyšují svoji motorickou zdatnost. 

Naopak nízká úroveň ZMD může mít negativní vliv na zapojení dětí do 

pohybových aktivit. Podle Stoddena et al. (2008) nízká úroveň ZMD negativně ovlivňuje 

motorickou zdatnost dětí a tím snižuje pohybovou aktivitu. V návaznosti na tuto 

skutečnost dochází k opouštění pohybových aktivit a tím i k dalšímu snižovaní úrovně 

ZMD. Zhoršená motorická zdatnost má negativní dopad na pohybovou aktivitu, omezuje 

zdokonalování a osvojení dovedností a jejich následné využití v komplexnějších hrách 

a sportech.  

 

2.5.1 Stabilita 

Rozvoj schopnosti vytvořit a udržovat stabilitu je považován za předpoklad téměř 

každé pohybové úlohy (Gabbard, 2000). Stabilita je definována jako schopnost řídit 

postavení těla v prostoru tak, aby se udrželo v daném prostředí ve vzpřímené poloze 

(Shumway-Cook a Woollacott, 2001). Všechny dobrovolné pohyby, dokonce 
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i jednoduché pohybové úkony, jako jsou chůze a stoj, obsahují prvek stability pro 

ovládání těla proti gravitačním silám. Od raného věku je stabilita klíčovou součástí 

lidského pohybu a je považována za rozhodující faktor pro rozvoj motorických 

dovedností (Bril a Brenière, 1993). 

 

2.5.2 Lokomoční dovednosti 

Lokomoční dovednosti jsou hrubé motorické dovednosti, při nichž dochází 

k pohybu celého těla (Haibach et al., 2011) a umožňují jedincům přesouvat své tělo 

z jednoho místa na druhé (Gallahue et al., 2012). Tyto dovednosti jsou úzce spjaty se 

stabilitou a nelze je bez ní rozvíjet. Lidé musí být schopni nejprve stabilizovat své tělo 

předtím, než budou schopni provést dokonalý pohybový vzor (Haibach et al., 2011). 

Rozvoj základních lokomočních dovedností je zásadní pro zapojení do pohybových 

aktivit a pro efektivní pohyb v různých sportovních hrách. Mezi nejběžnější formy 

lokomočních dovedností patří běh, cval, skákání, přeskakování, cval stranou atd. 

Lokomoční dovednosti jsou často nazývány jako fylogenetické, jelikož nejsou určeny 

kulturně, ale jsou společné pro lidský druh (Gallahue et al., 2012). 

 

2.5.2.1 Chůze, běh  

U chůze, která je základním funkčním předpokladem pro běh, skákání 

a přeskakování, začíná vývojový proces mezi 9 – 17 měsícem věku a dozrává během 

2 – 6 let (Payne a Issacs, 2008). K nejvýraznějšímu zlepšení chůze dochází rychle, a to 

během prvních 6 měsíců od chvíle, kdy je jedinec schopen samostatně chodit. Běh jako 

přirozený vývoj z chůze, se z počátku rozvíjí mezi 1,5 – 2,5 lety. Velké procento dětí 

získává přirozený model běhu kolem 10 let (Haywood a Getchell, 2014). 

 

2.5.2.2 Skok 

Skok je dovednost zahrnující fáze vzletu a přistání na obou nohách. Jedná se 

o výbušnou dovednost, která aby byla prováděná efektivně, vyžaduje výraznou svalovou 

sílu, dynamickou rovnováhu a koordinaci jednotlivých končetin. Existují tři fáze skoku: 

• fáze přípravná, kdy tělo zaujme základní postavení na blížící se skok, 

• fáze produkující sílu, při níž tělo vytváří síly potřebné k odrazu ze země, 
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• fáze následného dokončení, kdy dochází k dopadu na zem a tlumení 

vyvinutých sil (Gallahue et al., 2012). 

Skákání se z počátku rozvíjí ve formě stálého dlouhého skoku ve věku 1,5 – 2 let. 

Nezkušené úvodní skokanské pokusy postrádají vhodnou přípravnou fázi a mají 

problémy s tlumením nárazů během fáze dopadu. Zlepšení dovednosti skákání se obvykle 

objevuje ve věku 6 – 9,5 let ve spojení s větší svalovou silou a koordinací spodní a vrchní 

části těla. Přirozeného pohybu je dosaženo obvykle do věku 10 let (Payne a Issacs, 2008). 

 

2.5.2.3 Poskakování  

Poskakování je pohybová dovednost, která je charakteristická pro dětský věk. Jedná 

se o opakující se odraz a dopad na jedné noze (Ulrich a Sanford, 2000). Stejně jako 

skákání, vyžaduje i poskakování pro efektivní provedení svalovou sílu, dynamickou 

rovnováhu a koordinaci více končetin. Během poskakování jsou ovšem tyto nároky 

mnohem vyšší, jelikož musí jedinec všechny fáze absolvovat na jedné noze. Pro mladší 

děti může být poskakování vhledem k jejich fyzickým parametrům (menší plocha 

chodidla, vyšší těžiště) obzvláště náročné (Gallahue et al., 2012). 

Pokročilé úrovně poskakování se obvykle dosahuje ve věku 5 – 7 let. Dívky jsou 

v této dovednosti oproti klukům zhruba o šest měsíců napřed (Haywood a Getchell, 

2014). Včasnější vývoj u dívek je přisuzován životnímu prostředí a socializaci (Wrotniak 

et al., 2006). 

 

2.5.2.4 Cval stranou, cval popředu 

Cval stranou a cval popředu jsou velmi podobné rytmické dovednosti. Obě vyžadují 

rytmický krok kupředu spolu s krokem na druhou nohu. Vzorec pohybového kroku je 

asymetrický a nepravidelný. Cval popředu se objevuje jako první a je vůbec první 

asymetrickou lokomoční dovedností, kterou se děti naučí. Cval stranou a cval popředu se 

od sebe liší orientací pohybu. Cval stranou je charakteristicky boční orientací, oproti 

cvalu popředu, který má orientaci dopřednou (Gallahue et al., 2012). 

Aspekty cvalu popředu se objevují brzy po fázi běhu (přibližně ve věku 2 let), 

před vývojem poskakování ve 3 – 4 letech. Krátce na to následuje vývoj cvalu stranou. 
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Pohybový vzorec cvalu se rozvíjí nejdříve na dominantní nohu (Haywood a Getchell, 

2014). 

 

2.5.2.5 Poskočný klus/krok 

Poskočný krok patří mezi rytmické a bipedální dovednosti. Skládá se 

z kombinovaného pohybu, který vyžaduje, aby dítě provedlo krok a poskok na jedné noze 

s následným krokem a poskokem na noze druhé. Patří mezi složitější lokomoční 

dovednosti, protože vyžaduje vykonání dvou rytmických dovedností na jedné noze 

předtím, než dojde k přesunu hmotnosti na nohu druhou (Gallahue et al., 2012). 

Poskočná dovednost se rozvíjí ve věku přibližně 4 – 7 let. Nejčastěji ji můžeme 

spatřit u dětí předškolního věku. Pozdní vývoj poskoku je s největší pravděpodobností 

zapříčiněný potřebou zvládnout požadovaný motorický vzorec, pro který je důležitá 

koordinace a kombinace kroku a skoku na jedné noze, a to při střídání vedoucí nohy 

(Haywood a Getchell, 2014; Payne a Issacs, 2008). 

 

2.5.3 Manipulační dovednosti 

Manipulační dovednosti jsou klasifikovány jako jemné pohybové dovednosti, 

jelikož využívají menší svalové skupiny. Tyto dovednosti pomáhají jedincům 

prozkoumat svět, přiblížit předměty a cítit jejich velikost a strukturu, aby je mohli 

identifikovat (Haibach et al., 2011). Manipulační dovednosti se začínají vyvíjet brzy 

v dětství. K hlavnímu rozvoji dochází společně s dovedností vzpřímené chůze, kdy se 

uvolní ruce a ty tak začínají prozkoumávat okolní prostředí. V počátku vývoje ZMD se 

manipulační dovednosti vyvíjejí v závislosti na zvýšené koordinaci oko-ruka a oko-noha 

(Payne a Issacs, 2008).  

Manipulační dovednosti jsou podmnožinou ZMD a zahrnují manipulaci s předměty 

jako jsou pálky a míčky. Existuje mnoho manipulačních dovedností, ale mezi základní 

patří házení, chytání, kopání, odpalování a driblování (Gallahue et al., 2012). 

 

2.5.3.1 Házení 

Házení je jednou z nejkomplexnějších (Payne a Issacs, 2008) a zároveň jednou 

z funkčně nejužitečnějších ZMD (Gallahue et al., 2012). Házení, případně hod, je 
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neodmyslitelnou součástí mnoha sportovních odvětví. Vzhledem k jednotlivým 

provedením rozlišujeme hody na spodní, boční a vrchní (Payne a Issacs, 2008). Hody 

můžeme rozdělit také podle počtu zapojených horních končetin na hody jednoruč 

a obouruč (Gallahue et al., 2012).  

Počáteční pokusy o házení se začínají objevovat v rozmezí 1,5 – 3 let. Přirozený 

pohybový vzorec házení se vyvíjí později, a to v rozmezí 5,5 – 8,5 let. Jakmile se dítě 

blíží přirozenému pohybovému vzorci, vyvíjí se zlepšená koordinace mezi zádovým 

otočením, rotací trupu a postupem od souhlasného postavení nohou k opozičnímu 

(Haywood a Getchell, 2014; Payne a Issacs, 2008). 

 

2.5.3.2 Chytání 

Stejně jako házení je i chytání běžně používanou dovedností ve hrách, sportu 

a celoživotních aktivitách (Gallahue et al., 2012). Jedná se o manipulační dovednost, 

jejímž cílem je zachycení a udržení předmětu (Haywood a Getchell, 2014). Druh chytání 

závisí na okolním prostředí, rychlosti letícího předmětu, jeho tvaru, velikosti a trajektorii. 

Výsledkem toho je, že chycení lze provést jednou rukou nebo dvěma. Pro chycení 

předmětu je důležitý celý řetězec dovedností včetně koordinace očí a rukou, schopnosti 

sledovat předmět očima a důsledně předjímat jeho let a chycení, které je zajištěno jemnou 

manipulací prstů (Gallahue et al., 2012). 

První pokusy o chytání se vyskytují ve věku 1,5 – 3,5 let (Haywood a Getchell, 

2014). K úplným základům chytání patří chytání balónků a velkých míčů dětskými 

pažemi a rukami. Chytání u dětí se vyvíjí postupně. V první fází se děti učí chytat míč 

tak, že ho zachycují pomocí paží a rukou u hrudníku. Teprve až poté přichází fáze, 

ve které jsou schopny zachytit letící míč ze vzduchu pouze rukama (Gallahue et al., 

2012). Ke zlepšení dovednosti dochází kolem 5 let a následnému pokročilejšímu osvojení 

v 5,5 – 7 letech (Haywood a Getchell, 2014). 

 

2.5.3.3 Kopání 

Kopání je balistická dovednost prováděná nohou. K tomu, aby mohly děti kopnout 

do míče je potřeba koordinace zraku a nohy, rovnováhy a osvojení lokomoční dovednosti. 

Obzvláště významný je při kopu vztah dynamických a statických balančních schopností 

(Gallahue et al., 2012).  
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Počáteční pokusy kopání do míče se začínají vyskytovat ve věku 1,5 – 4 roky 

(Payne a Issacs, 2008). Úvodní pokusy kopů jsou charakteristické neúčinnými 

vyrovnávacími pohyby a chybějící koordinací dolní a horní části těla (Haywood 

a Getchell, 2014). Pokročilé pohybové vzorce se vyvíjejí ve věku 6,5 – 8,5 let (Payne 

a Issacs, 2008). 

 

2.5.3.4 Odpalování 

Stejně jako kopání patří i odpalování mezi balistické propulsní dovednosti, které 

nabývají v oblasti sportu a pohybových aktivitách mnoha forem. Odpalování je základní 

dovednost v řadě celoživotních aktivit jako jsou tenis, badminton, squash, volejbal, 

baseball a softball. Existuje mnoho faktorů, které jsou důležité pro to, aby bylo možné 

objekt odpálit. Jedním z nejdůležitějších je koordinace zraku a ruky tak, aby bylo 

zajištěno sledování objektu a jeho následné odpálení (Gallahue et al., 2012). 

Dovednost odpalování začíná obvykle ve věku od 2 do 3 let. K jejímu zlepšování 

dochází postupně mezi 3 až 7 rokem (Payne a Issacs, 2008). U dětí se objevuje tzv. 

proximodistální princip pohybového rozvoje. Tento princip značí, že se děti učí ovládat 

své tělo od středové osy ke vzdálenějším částem těla. Proto je pro ně složitější vykonávat 

pohybové dovednosti, které obsahují sportovní vybavení jako jsou pálky, rakety atd. 

(Gallahue et al., 2012). Pokročilý pohybový vzorec ke zvládnutí odpalování se rozvíjí 

mezi 7 – 9 lety (Payne a Issacs, 2008). 

 

2.5.3.5 Driblování 

Driblování ve své nejpokročilejší podobě představuje stlačování míče rukou, kdy 

ramena zůstávají vytažena, aby vyrovnala zpětný náraz míče po jeho odrazu od země. 

V naprostých začátcích driblování (5 – 8 let) dochází k častým chybám, kdy děti míč 

nestlačují, ale pouze do něj udeří dlaní. Takový styl driblování vede 

k nekontrolovatelnému pohybu míče a dochází k potížím s udržení jeho kontroly (Payne 

a Issacs, 2008).  
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2.6 Testy hrubé motoriky 

Výuka pohybových dovedností je součástí osnov tělesné výchovy na školách po 

celém světě a je považována za důležitý aspekt dětského rozvoje. Z tohoto důvodu se 

vědci a odborníci zajímají o učení motorických dovedností a zároveň se je snaží přesně 

a efektivně hodnotit (Valentini et al., 2018). Díky svému charakteru představují 

motorické dovednosti základní stavební kameny pro budoucí fyzickou aktivitu. Proto je 

jejich prospěšnost neustále posuzována odborníky, kteří se snaží identifikovat nedostatky 

v motorických dovednostech u dětí, aby následně mohli rozvoj těchto dovedností 

podpořit (Stodden et al., 2008). Mezi nejčastěji používané testy pro hodnocení motorické 

úrovně u dětí patří tyto 4 testy: Movement Assessment Battery for Children-2 

(MABC- 2), Bruininks-Oseretsky Test of Motor Profiency – second Edition (BOT-2), 

Körperkoordinationstest für Kinder (KTK), Test of Gross Motor Development-2 

(TGMD-2). 

 

2.6.1 MABC-2 

MABC-2 je testová baterie pro hodnocení pohybu u dětí, která navazuje na starší 

verzi MABC. Jedná se o jeden z nejpoužívanějších nástrojů hodnocení dětské motoriky 

napříč terapeuty, fyzioterapeuty, psychology a pedagogy. Účelem MABC-2 je 

identifikace a popis poruch motorického výkonu u dětí ve věku 3 – 16 let. Baterie se 

skládá ze dvou částí a to: testu motorického výkonu a kontrolního seznamu. Test 

motorického výkonu zahrnuje řadu jemných a hrubých motorických úkonů rozdělených 

do tří kategorií: manuální zručnost, míření a chytání a rovnováhu. Testové normy jsou 

stanoveny pro tři věkové skupiny 3 – 6 let, 7 – 10 let a 11 – 16 let. Kontrolní seznam 

slouží k posouzení způsobilosti dítěte, kde jsou jednotlivé motorické úkoly hodnoceny na 

30ti bodové stupnici (Brown a Lalor, 2009). 

 

2.6.2 BOT-2  

Původní verze testu byla vytvořena v roce 1923 a nesla název Oseretsky test podle 

jména svého autora. N. I. Oseretstky chtěl zjišťovat úroveň psychomotorické zralosti, 

jinými slovy celkové úrovně motorického vývoje v oblasti hrubé a jemné motoriky. Test 

během své existence prošel ještě dvěma úpravami. Finální název a podobu získal v roce 
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2005, kdy byl upraven na nejnovější verzi Bruininks-Oseretsky Test of Motor 

Profiency – second Edition (Holický a Musálek, 2013). 

Test obsahuje několik desítek položek rozdělených do subtestů zaměřených na 

koordinaci, přesnost a spojení různých pohybů. Kromě posouzení úrovně dílčích 

pohybových kompetencí u běžné populace, dokáže zjistit pohybové kompetence 

například i u specifické skupiny dětí s mentálním postižením. Test hodnotí jak hrubou 

motoriku (pohyby ramen, trupu, nohou), tak i jemnou motoriku (pohyblivost prstů, rukou, 

předloktí) (Holický a Musálek, 2013).  

Věkové rozmezí testovaných probandů je od 4 do 21 let. Kromě kompletní testovací 

baterie, která zabere 45 – 60 min, má BOT-2 také zkrácenou verzi. Tato forma 

představuje vybrané dílčí úkoly z jednotlivých subtestů tak, aby co nejpřesněji popsala 

komplexní motoriku (Holický a Musálek, 2013). 

 

2.6.3 KTK  

KTK je jedním z mála testů, které se zaměřují především na hrubou motorickou 

koordinaci u typicky a atypicky se rozvíjejících dětí (Bardid et al., 2015). Skládá se ze 

4 dílčích testů, které měří hrubou motorickou koordinaci: chůze pozpátku na kladinách 

různých šířek, pohyb bokem po krabicích, skákaní na jedné noze do výšky přes překážku 

a skákání snožmo bokem. Pro všechny věkové skupiny (v rozmezí 5 – 15 let) se používají 

stejné testy, což je výhodou pro dlouhodobé sledování a hodnocení hrubé motoriky dětí. 

Všechny testy jsou organizačně jednoduché a čas testování jednoho dítěte zabere 

přibližně 15 minut (Vandorpe et al., 2011). 

 

2.6.4 TGMD-2 

Široce používaným hodnocením pro posouzení úrovně základních pohybových 

dovedností je TGMD-2 neboli test hrubého motorického rozvoje (Ulrich a Sanford, 

2000). TGMD-2 byl vyvinut pro hodnocení pohybových dovedností, které se tradičně 

vyučovaly v oblasti tělesné výchovy u dětí ve věku 3 až 10 let. Test měl zároveň sloužit 

jako kritérium a standardizovaný test, který by mohl být použit širokým okruhem 

odborníků. Samotný test se zaměřuje spíše na jednotlivé sekvence pohybu, nežli na 

výsledný výkon (Wiart a Darrah, 2001). Hodnocení je založeno na kvalitativním 

vyhodnocení motorické výkonnosti dětí (Ulrich a Sanford, 2000).  
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Test TGMD-2 se skládá ze dvou subtestů (lokomoční a manipulační), které hodnotí 

pohybové dovednosti rozvíjené v období 3 až 10 let (Cohen et al., 2014). Test měří 

12 hrubých motorických dovedností (6 lokomočních a 6 manipulačních) (Ulrich 

a Sanford, 2000). Každá dovednost je hodnocena podle 3 až 5 pozorovatelných kritérií. 

Jednotlivá kritéria jsou určena na základě typických pohybových vzorců vycházejících 

z odborné literatury (Wiart a Darrah, 2001). 

 

2.7 Přehled studií zabývajících se hodnocením motorických 

dovedností  

Hodnocením úrovně ZMD ve vztahu ke specifickým herním dovednostem (SHD) 

se ve své bakalářské práci zabýval Pfeifer (2018). V práci porovnával výsledky měření 

hrubé motoriky u testu TGMD-2 a výsledky specifických fotbalových dovedností u hráčů 

týmu FC Tempo Praha ve věkové kategorii U12. Během svého výzkumu zjistil významný 

vztah mezi úrovní ZMD a SHD vedení míče (p < 0,05; r = -0,70).  

Stejnou problematikou se ve své studii zabývali i Kokštejn a Musálek (2019), kteří 

zjistili významný vztah mezi úrovní ZMD a SHD (r = 0,62 – 0,70). Kromě tohoto vztahu 

poukazují na to, že jako nejlepší ukazatel SHD se ukázaly dovednosti skok z místa 

a chytání. Výsledky studie potvrzují předpoklad, že pro osvojení specifických 

pohybových dovedností je za potřebí určitá úroveň jemných a hrubých ZMD.  

Vztahem mezi úrovní ZMD a specifických pohybových dovedností se zabývaly 

také Božanić a Bešlija (2010), které porovnávaly vztah mezi úrovní ZMD a specifickými 

dovednostmi v karate. Výzkum probíhal u dětí ve věku 5 – 7 let a zjistil významný vztah 

(r = 0,74) mezi těmito soubory dovedností. Samy autorky tvrdí, že děti s vysokou úrovní 

ZMD zvládnou předvést techniku karate na vysoké úrovni, zatímco ostatní děti mají 

s osvojením stejné techniky problémy.  

Už ne vzájemným vztahem, ale jenom úrovní ZMD českých dětí se zabýval 

Kokštejn et al. (2017). Cílem jeho studie bylo zhodnotit úroveň ZMD u českých dívek 

a chlapců na konci předškolního období. Pro posouzení motorické výkonnosti dětí 

v různých oblastech byla použita testová baterie MABC-2. Výzkumný soubor tvořilo 

121 dětí (věk 6,5 ± 0,3 let, 61 chlapců a 60 dívek). Celkem 64 % chlapců a 81,6 % dívek 

dosáhlo v testu MABC-2 na percentil 50 nebo nižší. Výsledek studie ukazuje na zjištění 

nízké úrovně ZMD v období, které se značí jako klíčové pro získávání a rozvoj ZMD.  
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Čepička (2010) vypracoval studii, jejímž cílem bylo porovnat výsledky TGMD-2 

českého vzorku a normativního vzorku USA a vyhodnotit rozdíly mezi nimi. Studie se 

zúčastnilo celkem 315 dětí (n = 152 chlapců, věk = 7,1 let, s = 0,3; n = 163 dívek, 

věk = 7,0 let, s = 0,3). Ve srovnání s americkými normami zaznamenaly české děti nižší 

skóre jak v lokomočním, tak v manipulačním subtestu. Výsledky naznačily, že použití 

standardizovaných norem TGMD-2 získaných u dětí v USA nelze s úplnou přesností 

zobecnit na českou populaci. Jako důvod udává specifičnost americké sportovní kultury. 

Posouzením ZMD se ve své studii zabývali také Bardid et al. (2016). Ti posuzovali 

úroveň ZMD u belgických dětí ve věku 3 – 8 let, kdy zároveň poukázali na rozdíly 

výsledků testu TGMD-2 s referenčním vzorkem USA. Ve své práci pozorovali zlepšený 

výkon ZMD se zvyšujícím se věkem. U dětí od 3 do 6 let se jednalo především o zlepšení 

v lokomočních dovednostech. Zlepšující se manipulační dovednosti byly vypozorovány 

ve věku od 3 do 7 let. Podle Bardida et al. (2016) dosáhly belgické děti nižší motorické 

úrovně než americký referenční vzorek. Pod průměrnou hranici hodnocení ZMD se 

dostalo 37,4 % dětí, kdežto pouze 6,9 % dětí dosáhlo hodnocení, které bylo nad 

průměrem. 

V jiné studii se Bardid et al. (2015) zabývali porovnáním motorické kompetence 

mezi dětmi z Austrálie a Belgie. Cílem jeho práce bylo posoudit motorickou způsobilost 

dětí z Austrálie a Belgie pomocí testu KTK. Vzorek tvořilo 244 (43,4 % chlapců) 

belgických dětí a 252 (50 % chlapců) australských dětí ve věku 6 – 8 let. Výsledky studie 

ukázaly významný rozdíl mezi dosaženým hodnocením u australských a belgických dětí. 

Hned 39 % australských dětí dosáhlo na podprůměrné hodnocení, zatímco u belgického 

souboru to bylo 21 % dětí.  

Dalšími autory, kteří se hodnocením ZMD zabývali jsou O´Brien et al. (2016), kteří 

zkoumali ZMD u dospívající mládeže v Irsku. Ve své studii popsali alarmující zjištění, 

že pouze 11 % z testovaných dětí ve věků 12 – 13 let dosáhlo plného nebo téměř plného 

hodnocení v devíti testech ZMD. Mitchell et al. (2013), kteří se zabývali zlepšením 

základních pohybových dovedností prostřednictvím podpory a mentorství učitelů na 

Novém Zélandu, popsali skutečnost, že méně než 40 % dětí ve věku 5 – 13 let ovládá 

dovednosti jakými jsou kop, hod vrchem, nebo úder do statického míčku. Pang a Fong 

(2009) ve své studii zjistili a popsali stav osvojení základních motorických dovedností 

u dětí věku 6 – 9 let v Hong Kongu. Méně, než třetina testovaných dětí v tomto věku 

dosáhla plného hodnocení napříč 12ti ZMD. Foweather (2010) se ve své studii zabýval 



 25 

kompetencí ZMD u dětí ve věku 10 – 11 let ve Velké Británii a zjistil, že u velké části 

dětí je motorická kompetence v tomto věku hodnocena jako nezvládnutá. Mukherjee et 

al. (2017) mapovali osvojení ZMD u singapurských dětí ve věku 6 – 9 let a došli k závěru, 

že většina dětí dosáhla podprůměrného nebo špatného hodnocení v lokomočních 

i manipulačních dovednostech. 

Vztahem ZMD a pohybovou aktivitou u dětí a dospívajících se ve své studii 

zabývali Holfelder et al. (2014). Jejich systematický přehled zkoumal vztah mezi 

pohybovou aktivitou a úrovní motorických dovedností. Ve své práci vycházeli z 23 studií 

zabývající tímto vztahem. Na základě průřezové studie byl nalezen silný důkaz 

o pozitivním vztahu mezi úrovní ZMD a organizovanými fyzickými aktivitami. Nicméně 

byla zjištěna pouze nízká prediktivní hodnota u kompetence motorických dovedností 

vzhledem k úrovni fyzické aktivity u dospělých lidí. 

Vztahem mezi úrovní ZMD a pohybovou aktivitou dětí v České republice se 

zabýval Balaban (2018). Ve výzkumném souboru, který tvořily děti ve věku 8 – 11 let 

zkoumal vztah mezi úrovní ZMD a objektivně měřenou pohybovou aktivitou. Výsledky 

studie ukázaly nízkou až střední korelaci mezi mírnou až silnou fyzickou aktivitou 

a lokomočními dovednostmi, stejně tak jako mezi intenzivní fyzickou aktivitou 

a manipulačními dovednostmi ve vzorku chlapců. Stejně jako ostatní autoři i Balaban 

(2018) podpořil tvrzení, že ZMD jsou primárními faktory pro účast dětí na 

organizovaných a volnočasových pohybových aktivitách. Tato tvrzení vyjadřují závazek 

tyto dovednosti u dětí rozvíjet. 

Vztah mezi úrovní ZMD a věkem ve svých studiích popisovali autoři Bolger et al. 

(2018), Mohammadi et al. (2017), Okuda et al. (2018) a Platvoet et al. (2018). Platvoet et 

al. (2018) ve své studii, která se zabývala hodnocením nové kombinace testů pro 

hodnocení ZMD u dětí ve věku 6 – 10 let potvrdil, že starší skupiny dětí dosáhly 

ve sledovaných testech lepších výsledků. Mohammadi et al. (2017) posuzoval stav 

motorického vývoje u dětí ve věku 3 – 10 let v Iránu. Jeho studie se zúčastnilo 1 600 dětí 

a prokázal zvyšující se výkon dětí v motorických testech s přibývajícím věkem. 

Signifikantní rozdíly skóre (p < 0,05) mezi staršími a mladšími dětmi v testu TGMD-2 

zjistili také Bolger et al. (2018). Zvyšující se hodnocení motorické úrovně s věkem 

popisoval ve své práce i Okuda et al. (2018).  
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3. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY 

3.1 Cíle práce 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit vzájemný vztah ZMD a SHD u hráčů 

fotbalu v kategorii starších přípravek (9 – 10 let). 

 

3.2 Úkoly práce 

• stanovení cílů, úkolů a hypotéz 

• rešerše oborné literatury a odborných článků zabývajících se ZMD jejich 

hodnocením a porovnáním s dovednostmi specifickými 

• podaní žádosti etické komisi na UK FTVS 

• informování rodičů dětí a rozdání informovaných souhlasů 

• zajištění pomůcek a videokamer na testování 

• zaškolení a zkouška měření základních motorických a speciálních herních 

dovedností 

• vypracování harmonogramu měření a jeho organizační zajištění 

• měření výzkumného souboru 

• zpracování dat 

• vyhodnocení výsledků a stanovení závěrů 

 

3.3 Hypotézy práce 

H1: Předpokládáme, že hráči s vyšší úrovní ZMD dosáhnou vyššího výkonu 

v testech SHD v porovnání s hráči s nižší úrovní ZMD (r ≥ 0,4; p < 0,05).  

H2: Předpokládáme, že hráči z kategorie U11 dosáhnou významně vyššího výkonu 

v testu TGMD-2 v porovnání s hráči z kategorie U10 (d ≥ 0,50). 

H3: Předpokládáme, že hráči z kategorie U11 dosáhnou lepších výsledků v testech 

SHD v porovnání s hráči z kategorie U10 (d ≥ 0,50). 

H4: Předpokládáme, že minimálně nadpoloviční počet hráčů nedosáhne 

na hodnocení „průměrný“ v testu TGMD-2 (n >13).  
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4. METODIKA PRÁCE 

4.1 Popis výzkumného souboru 

Výzkumný soubor tvořili hráči ze sportovního klubu SK Střešovice 1911, kteří 

nastupovali v sezóně 2017/2018 v kategorii U10 a U11 v pražských soutěžích starších 

přípravek (1. B třída skupiny E a F). 

Výzkumu se zúčastnilo 26 hráčů (průměrný věk 10,4 ± 0,7 let) ze dvou věkových 

kategoriích. Z kategorie U10 se do výzkumu zapojilo 16 hráčů (průměrný věk 9,9 ± 

0,3 let) ročníku narození 2008. Z kategorie U11 absolvovalo výzkum 10 hráčů (průměrný 

věk 11,1 ± 0,3 let) ročníku narození 2007. Většina z hráčů výzkumného souboru působí 

v klubu již delší dobu a jsou tak účastníky pravidelného tréninkového procesu. 

 

4.2 Použité metody 

4.2.1 Testování základních motorických dovedností 

Pro testování ZMD byla použita testová baterie TGMD-2. Test TGMD-2 se skládá 

ze dvou subtestů (lokomoční a manipulační), které hodnotí motorické dovednosti 

rozvíjené v předškolním období a v období mladšího školního věku. Test měří celkem 

12 hrubých motorických dovedností, kdy 6 dovedností je lokomočních 

a 6 manipulačních. 

Lokomoční subtest se skládá z běhu, cvalu popředu, poskakování na jedné noze, 

přeskoku, skoku snožmo, cvalu stranou a je zaměřený na lokomoční motoriku a hrubé 

motorické dovednosti, které vyžadují plynulé koordinované pohyby těla při tom, jak se 

dítě pohybuje jedním či druhým směrem (Ulrich a Sanford, 2000). 

Manipulační subtest je zaměřený na kontrolu nad předmětem a měří hrubé 

motorické dovednosti, které prokazují zvládnutí pohybů nutných k hození, odpálení 

a chycení předmětu. Tento subtest měří manipulační dovednosti jako jsou úder 

do statického míčku, dribling na místě, chytání, kopání, hod vrchem a koulení míče 

spodem (Ulrich a Sanford, 2000). 

Každému testování předchází vysvětlení a názorná ukázka jednotlivých dovedností. 

Samotné testování se pokaždé skládá z cvičného pokusu, který není započítáván 

do měření a ze dvou pokusů, které jsou hodnoceny a započítávány do výzkumu.  
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4.2.1.1 Lokomoční subtest 

Běh 

Úkolem probanda je co nejrychleji doběhnout od jedné mety k druhé. Mety jsou od 

sebe vzdáleny 15 m. Proband vybíhá na povel „Běž!“. Pro splnění jednotlivých kritérií 

hodnocení je nezbytné, aby:  

• se pokrčené paže v loktech pohybovaly v opačném směru než nohy, 

• byly obě nohy na krátký moment ve vzduchu, 

• noha dopadala na patu nebo špičku (nikoliv na celé chodilo), 

• noha, na které není váha byla ohnutá v úhlu asi 90° (obrázek č. 1) (Ulrich 

a Sanford, 2000). 

 

Obrázek č. 1: Běh (Ulrich a Sanford, 2000) 

 

Cval popředu 

Proband má za úkol absolvovat předepsanou vzdálenost 7 m cvalem popředu. 

Proband startuje svůj pokus u mety, která značí start. Cvalem popředu (obrázek č. 2) 

překoná danou vzdálenost, otočí se u cílové mety a svůj druhý testovací pokus vykoná 

tak, že absolvuje stejnou vzdálenost zpět ke startovací a nyní již cílové metě. Pro splnění 

jednotlivých kritérií hodnocení je nezbytné, aby: 

• byly při startu pokrčené paže ve výši pasu, 

• krok vpřed vedoucí nohou, byl následován krokem druhé nohy do místa 

vedle nebo za vedoucí nohu, 

• byly obě nohy na krátký moment ve vzduchu, 

• proband běžel v rytmickém tempu alespoň čtyři kroky za sebou (Ulrich 

a Sanford, 2000).  
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Obrázek č. 2: Cval popředu (Ulrich a Sanford, 2000) 

 

Poskoky na jedné noze 

Úkolem probanda je provést tři poskoky na preferované noze a následně tři poskoky 

na druhé noze v pohybu dopředu (obrázek č. 3). Pro splnění jednotlivých kritérií 

hodnocení je nezbytné, aby: 

• noha, na které není váha, se zhoupla dopředu jako kyvadlo a pomohla 

vyvinout sílu, 

• chodidlo nohy, na které není váha, bylo za tělem, 

• paže byly ohnuté v loktech a zhouply se vpřed pro vyvinutí síly, 

• se proband odrazil a dopadl třikrát za sebou na preferovanou nohu, 

• se proband odrazil a dopadl třikrát po sobě na nepreferovanou nohu (Ulrich 

a Sanford, 2000). 

 

Obrázek č. 3: Poskoky na jedné noze (Ulrich a Sanford, 2000) 

 

Skok 

Ve vzdálenosti 6 m od sebe jsou umístěny dvě mety, které označují začátek a konec. 

Ve vzdálenosti 3 m od každé mety tzn. uprostřed je umístěn kužel představující překážku. 

Proband má za úkol se rozeběhnout, přeskočit kužel a doběhnout až k metě, která 

vyznačovala konec. Pro splnění jednotlivých kritérií hodnocení je nezbytné, aby: 

• proband provedl odraz z jedné nohy a dopadl na druhou,  
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• při běhu byly obě nohy na krátký moment ve vzduchu, 

• proband natáhl dopředu opačnou paži, než je jeho vedoucí noha (obrázek 

č. 4) (Ulrich a Sanford, 2000).  

 

Obrázek č. 4: Skok (Ulrich a Sanford, 2000) 

 

Skok snožmo 

Úkolem probanda je postavit se za vyznačenou čáru na zemi a provést co nejdelší 

skok odrazem snožmo (obrázek č. 5). Pro splnění jednotlivých kritérií hodnocení je 

nezbytné, aby: 

• při přípravě před skokem proband pokrčil obě kolena a paže natáhl za tělo, 

• se paže silou natáhly vpřed a nahoru a dosáhly maximálního protažení nad 

hlavou, 

• proband provedl odraz a doskok oběma nohama současně, 

• při doskoku směřovaly paže dolů (Ulrich a Sanford, 2000). 

 

Obrázek č. 5: Skok snožmo (Ulrich a Sanford, 2000) 

 

Cval stranou 

Na čáru na zemi se postaví dva kužely ve vzdálenosti 8 m od sebe. Proband má za 

úkol provést cval stranou od jednoho kuželu ke druhému a zpět (obrázek č. 6). Pro splnění 

jednotlivých kritérií hodnocení je nezbytné, aby: 

• bylo tělo bokem tak, že ramena jsou rovnoběžně s čárou na zemi  
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• krok do strany vedoucí nohou byl následovaný skluzem druhé nohy do 

pozice vedle vedoucí nohy, 

• byly provedeny minimálně čtyři po sobě jdoucí cykly krok-skluz doprava, 

• byly provedeny minimálně čtyři po sobě jdoucí cykly krok-skluz doleva 

(Ulrich a Sanford, 2000). 

 

Obrázek č. 6: Cval Stranou (Ulrich a Sanford, 2000) 

 

4.2.1.2 Manipulační subtest 

Úder do statického míčku 

Úkolem probanda je odpálit umělohmotnou pálkou míček, který je umístěný na 

odpalovacím stativu v úrovni pasu testovaného (obrázek č. 7). Pro splnění jednotlivých 

kritérií hodnocení je nezbytné, aby: 

• dominantní ruka uchopila pálku nad nedominantní rukou, 

• nepreferovaná strana byla natočena směrem k předpokládanému 

nadhazovači a nohy byly souběžně, 

• proběhla rotace ramen a boků během otočky, 

• proband přenesl váhu těla na přední nohu, 

• pálka zasáhla míček (Ulrich a Sanford, 2000). 

 

Obrázek č. 7: Úder do statického míčku (Ulrich a Sanford, 2000)  
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Driblování na místě 

Proband se postaví na pevný povrch. K dispozici má basketbalový míč a jeho 

úkolem je provést čtyři opakování driblingu jednou rukou a následné chycení míče, aniž 

by pohnul nohama. Pro splnění jednotlivých kritérií hodnocení je nezbytné, aby: 

• proband dribloval jednou rukou přibližně v úrovni pasu (obrázek č. 8), 

• tlačil na míč prsty, 

• dotek míče s povrchem probíhal před chodidlem preferované nohy nebo na 

její vnější straně, 

• proband měl míč pod kontrolou po dobu čtyř odražení míče, aniž by musel 

pohnout nohama, aby dosáhl na míč (Ulrich a Sanford, 2000). 

 

Obrázek č. 8: Driblování na místě (Ulrich a Sanford, 2000) 

 

Chytání 

Proband stojí na čáře, od které je ve vzdálenosti 4,5 m umístěna meta a na ní stojí 

nadhazovač s míčkem. Nadhazovač nadhazuje míč spodem na hruď probanda, jehož 

úkolem je chytit letící míček. Pro splnění jednotlivých kritérií hodnocení je nezbytné, 

aby: 

• byly v přípravné fázi ruce před tělem a ohnuté lokty, 

• proband natáhl paže směrem k míči, jakmile se blíží, 

• chytil míč pouze rukama (obrázek č. 9) (Ulrich a Sanford, 2000). 

 

Obrázek č. 9: Driblování na místě (Ulrich a Sanford, 2000)   
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Kopání 

Ve vzdálenosti 6 m a 9 m od zdi jsou vyznačeny dvě čáry. Na čáru, která je blíže 

zdi se postaví fotbalový míč. Proband se postaví na vzdálenější čáru a jeho úkolem je 

rozeběhnout se a silou kopnout do míče směrem ke zdi (obrázek č. 10). Pro splnění 

jednotlivých kritérií hodnocení je nezbytné, aby: 

• byl přechod k míči rychlý a plynulý, 

• byl poslední krok před kontaktem s míčem protáhlý, 

• byla noha, kterou proband nekope, na úrovní míče nebo lehce za ním, 

• proband kopnul do míče nártem preferované nohy, nebo prsty u nohy 

(tzv. bodlem) (Ulrich a Sanford, 2000). 

 

Obrázek č. 10: Kopání (Ulrich a Sanford, 2000) 

 

Hod vrchem 

Proband se postaví čelem ke zdi na vyznačenou čáru, která je od zdi vzdálená 6 m. 

Jeho úkolem je hodit míček silou proti zdi (obrázek č. 11). Pro splnění jednotlivých 

kritérií hodnocení je nezbytné, aby: 

• byl pohyb zahájen pohybem ruky/paže směrem dolů, 

• bok a ramena rotovaly do bodu, kdy strana, kterou proband nehází, směřuje 

ke zdi, 

• váha byla přenesena nášlapem na nohu opačnou než ruka, kterou hází, 

• byl pohyb dokončen odhozením míčku diagonálně přes tělo směrem 

k nepreferované straně (Ulrich a Sanford, 2000). 

 

Obrázek č. 11: Hod vrchem (Ulrich a Sanford, 2000)  
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Koulení míče spodem 

Proband se postaví čelem ke zdi na čáru vzdálenou 6 m od ní. Při tomto úkolu se 

snaží poslat silou softbalový míček tak, aby se trefil mezi dva kužely, které jsou postaveny 

u zdi ve vzdálenosti 1 m od sebe (obrázek č. 12). Pro splnění jednotlivých kritérií 

hodnocení je nezbytné, aby: 

• došlo ke zhoupnutí preferované ruky dolů a dozadu za trup a hruď byla 

obrácená ke kuželům u zdi, 

• proband vykročil směrem dopředu ke kuželům opačnou nohou, než je jeho 

preferovaná ruka, 

• pokrčil kolena a snížil se, 

• pustil míč blízko země tak, že míč neposkočí víc jak 10 cm do výšky (Ulrich 

a Sanford, 2000). 

 

Obrázek č. 12: Koulení míčem spodem (Ulrich a Sanford, 2000) 

 

4.2.2 Testování specifických herních dovedností 

Pro zjištění úrovně SHD byly vybrány tyto tři testy: slalom, přihrávky v běhu 

a střelba na přesnost.  

 

4.2.2.1 Slalom – vedení a ovládání míče v běhu 

Cílem tohoto testu je překonat předem postavenou slalomovou dráhu 

(obrázek č. 13) v co možná nejkratším čase. Slalomová dráha se skládá celkem ze čtyř 

částí. V prvním úseku jsou za sebou ve vzdálenosti 2,5 m od sebe postaveny čtyři mini 

branky. Proband si musí přihrát míč pod každou brankou, přeskočit ji a před další brankou 

se musí opět dotknout míče. S odstupem 3 m od první disciplíny jsou postaveny čtyři 

slalomové tyče, které jsou od sebe vzdáleny 2 m. Úkolem probanda je oběhnout dokola 
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druhou a třetí tyč v pořadí. Na slalomové tyče navazuje třetí úsek, který je od nich 

vzdálený 1 m. V tomto úseku probíhá proband slalom mezi pěti vytyčovacími metami, 

které jsou od sebe vzdáleny 1,5 m a jsou umístěny střídavě na pravé a levé straně. Poslední 

část slalomové dráhy začíná 1 m od poslední mety. Proband má za úkol proběhnout 

slalomem 4 úhlopříčně za sebou poskládané kužely, kdy vzdálenost mezi kužely je 

0,75 m. Slalomová dráha je dokončena, jakmile proběhne cílovou čáru s míčem u nohy. 

Pokud hráč během testu shodí, či viditelně posune slalomovou tyč, kužel, metu 

nebo mini branku celý test opakuje znova (ProFútbolAnalytics, 2017). 

 

Obrázek č. 13: Slalom (ProFútbolAnalytics, 2017)  
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4.2.2.2 Přihrávky – přesnost přihrávek v běhu 

Cílem probanda je trefit se pomocí přihrávky do 4 postavených branek, které jsou 

vzdáleny 5; 7,5; 10 a 12,5 m od předepsaného místa kopu Proband provádí celkem 

8 pokusů, kdy míč do každé branky kopne 4krát dominantní a 4krát nedominantní nohou, 

a to v průběhu běhu vpřed. Každá branka se skládá ze dvou kuželů, které jsou od sebe 

vzdáleny 1 m. Proband začíná na spodní straně vyznačeného čtverce (2 m x 2 m). Vrchní 

strana čtverce se označuje jako místo, ze kterého se kope (obrázek č. 14). 

 Proband doběhne s míčem ze startovacího místa na místo, ze kterého se kope 

a po odkopnutí míče se vrací vnějším obloukem zpět na start pro další míč. Měřený čas 

se zastaví v okamžiku, kdy proband ztrácí kontakt s posledním odkopnutým míčem. 

Zapisuje se počet dosažených branek bez spadnutí kuželu a čas. Každá branka se 

počítá za 1 bod. Při rovnosti bodů rozhoduje lepší čas (ProFútbolAnalytics, 2017).  

 

Obrázek č. 14: Přihrávka – přesnost přihrávek v běhu (ProFútbolAnalytics, 2017)  
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4.2.2.3 Střelba – přesnost střelby 

Proband má za úkol trefit se pomocí střely do vyznačených prostorů v malé brance. 

V rámci 4 pokusů dominantní a 4 pokusů nedominantní nohou se snaží trefit vyznačené 

prostory v následujícím pořadí: levý horní roh, pravý horní roh, levý spodní roh a pravý 

spodní roh. Prostory jsou vyznačeny v mále bráně 5 m x 2 m a každý má velikost 

1 m x 0,88 m. Proband začíná na spodní straně vyznačeného obdélníku (6 m x 4 m), která 

slouží jako startovací místo. Vrchní strana obdélníku se označuje jako místo, ze kterého 

dochází ke střelbě (obrázek č. 15). 

Proband doběhne s míčem ze startovacího místa na místo, ze kterého se střílí a které 

je vzdáleno 11 m od branky. Poté co vystřelí míč, vrátí se zpět kolem startovního kuželu 

pro další míč. Takto pokračuje až do posledního pokusu. Jakmile ztratí poslední míč 

kontakt s nohou, zastaví se čas.  

Hodnotí se počet zásahů v každé části (spodní rohy 1 bod, horní rohy 2 body). 

V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší čas (ProFútbolAnalytics, 2017).  

 

Obrázek č. 15: Střelba – přesnost (ProFútbolAnalytics, 2017)  
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4.3 Sběr dat 

Měření proběhlo v červnu roku 2018. Všechna testování se uskutečnila v areálu 

sportovního klubu SK Střešovice 1911 na umělé trávě, a to vždy v rámci tréninkových 

jednotek kategorií U10 a U11. Podle harmonogramu bylo měření rozděleno na 3 dny, 

ve kterých probíhala jednotlivá testování. 

Testování ZMD (TGMD-2) proběhlo ve dnech 12. a 13. června. První den probandi 

absolvovali lokomoční subtest: běh, cval popředu, poskoky na jedné noze, přeskok, skok 

snožmo a cval stranou. Ve středu 13. června proběhlo druhé měření, tentokrát bylo na 

programu testování manipulačních dovedností: úder do statického míčku, driblování na 

místě, chytání, kopání, hod vrchem. Probandi byli pokaždé rozděleni do 4 skupin, kdy 

dvě skupiny absolvovaly všech 6 testů a zbylé dvě skupiny hrály na vedlejším hřišti fotbal 

a naopak. Na každém stanovišti dostal proband instruktáž k dané dovednosti, kterou si 

vyzkoušel a poté následovaly dva zápočtové pokusy. Na každém stanovišti byla přítomna 

akční kamera, která pořizovala videozáznam pro zpětné vyhodnocení motorických testů. 

Testování SHD se uskutečnilo v úterý 19. června. Hráči se rozdělili na tři skupiny 

a každá skupina prováděla jeden ze zvolených testů: slalom, přihrávky a střelba. 

Po vykonání všech pokusů jednotlivých probandů se skupiny na stanovištích postupně 

protočily. Na každém stanovišti byl přítomen trenér, který si do předem připraveného 

záznamového archu zaznamenával jednotlivé výkony všech probandů. Každý proband 

absolvoval na stanovištích celkem 3 pokusy, a to jeden cvičný a dva zápočtové, ze kterých 

se počítal pouze lepší výkon. 

Před každým testováním proběhlo krátké rozcvičení v rámci prevence před 

zraněním a aktivizace pohybového aparátu vzhledem k motorickým a fotbalovým testům. 

 

4.4 Analýza dat 

Pro co nejpřesnější hodnocení úrovně ZMD byl použit následující postup. Při 

měření testové baterie TGMD-2 byly pomocí akčních kamer LAMAX a Rollei pořízeny 

videozáznamy zachycující zápočtové pokusy všech 26ti probandů v každém z 12ti testů. 

Pro následné hodnocení úrovně motorických dovedností byly pořízené záznamy 

přeneseny do programu Kinovea, který slouží k analýze pohybového výkonu. Díky 

tomuto programu bylo možné zpětně posoudit zápočtové pokusy všech probandů 
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a jednotlivé výkony řádně ohodnotit vzhledem k předepsaným kritériím pro lokomoční 

a manipulační testy. Hodnocení jednotlivých kritérií bylo zaznamenáváno postupně do 

předem přichystaných záznamových archů. Po vypočtení veškerých ukazatelů motorické 

úrovně (hrubé skóre, standartní skóre, percentil, věkový ekvivalent a kvocient hrubé 

motoriky), byly všechny získané výsledky ze záznamových archů jak ZMD, tak SHD, 

přeneseny do softwaru Microsoft Excel. Tento program byl využit pro zpracování 

základních dat a pro jejich analýzu byly vypočteny tyto statistické postupy: aritmetický 

průměr, směrodatná odchylka, Z-body a koeficient rozdílů průměrů věcné významnosti 

Cohenovo d. Přenesení veškerých dat do tabulek a grafů proběhlo v programu Microsoft 

Word. 

Pro statistickou analýzu byl využit software R v3.5.2 (Vienna, Austria), ve kterém 

byla pomocí Pearsonova korelačního koeficientu vypočtena velikost vztahu sledovaných 

ukazatelů úrovně motorických a fotbalových dovedností. Pro určení síly vztahu byla 

využita specifikace podle Evanse (1996), který udává sílu vztahu tímto způsobem: 

0 – 0,19 velmi slabý; 0,2 – 0,39 slabý; 0,4 – 0,59 střední; 0,6 – 0,79 silný; 0,8 – 1 velmi 

silný. Hladina statistické významnosti (p) byla stanovena hodnotou p < 0,05, respektive 

p < 0,001, která označuje velmi signifikantní vztah. Pro určení významnosti rozdílu 

průměru měřených kategorií U10 a U11 byl vypočten koeficient Cohenova d. Pro 

vyhodnocení výsledků byla použita interpretace podle Cohena (1988): d < 0,50 = malý 

věcně významný rozdíl, d = 0,50 – 0,80 = středně velký významný rozdíl a d ˃ 0,80 = 

velký věcně významný rozdíl. 
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5. VÝSLEDKY 

5.1 Základní motorické dovednosti 

Pro hodnocení úrovně motorických dovedností byl použit test TGMD-2, který 

udává čtyři typy výsledků: hrubé skóre, standartní skóre, percentily a věkový ekvivalent. 

Hrubé výsledky odpovídající celkovému počtu výkonnostních kritérií splněných při 

testu, byly použity při hodnocení úspěšnosti lokomočního a manipulačního subtestu. 

Vzhledem k tomu, že se úroveň obtížnosti jednotlivých položek v různých subtestech liší, 

mají tyto výsledky, co se hodnocení motorických dovedností týče, pouze malou klinickou 

hodnotu (Ulrich a Sanford, 2000). 

Nejlepším ukazatelem výkonu testovaných osob v daných subtestech jsou 

standardizované výsledky. Tyto výsledky jsou znázorněny v grafu č. 2, který ukazuje 

průměrné výsledky probandů v lokomočním a manipulačním subtestu. Zároveň tento graf 

udává hodnotu součtu výsledků obou subtestů a prezentuje tak výslednou úroveň ZMD. 

Standartní skóre (SS) manipulačního subtestu 7,73 body vyjadřuje lehce podprůměrnou 

úroveň těchto dovedností. Hodnota 8,42 bodů u lokomočního subtestu je hodnocena jako 

průměrná. Podle měření mají testovaní probandi lepší úroveň lokomočních dovedností 

nežli manipulačních. Celková úroveň ZMD je díky výsledku 16,4 body hodnocena jako 

lehce podprůměrná. 

 

 
Graf č. 2: Výsledky TGMD-2 – standartní skóre 
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Graf č. 3 ukazuje slovní hodnocení úrovně ZMD u jednotlivých probandů a jejich 

četnosti. Dosaženou úroveň posuzují Ulrich a Sanford (2000) podle výsledného kvocientu 

hrubé motoriky, který je považován za jeden z nejspolehlivějších výsledků. Jedná se 

o údaj složený z výsledků obou subtestů. Kvocient je jiným typem standardizovaného 

výsledku a vypočte se součtem standardizovaných výsledků subtestů a převedením 

výsledné hodnoty na kvocient. V závislosti na dosaženém kvocientu hrubé motoriky 

hodnotí Ulrich a Sanford (2000) účastníky testu jako nadprůměrné, průměrné 

a podprůměrné. Nadprůměrné úrovně dosáhl během měření pouze 1 (4 %) proband. 

9 (35 %) probandů bylo ohodnoceno jako průměrných. Nejpočetnější skupinu tvoří 

probandi, jejichž výsledky spadají do úrovně podprůměrných. Do této skupiny patří 

celkem 16 (61 %) probandů.  

 

 
Graf č. 3: Hodnocení úrovně motorických dovedností v testu TGMD-2 

 

Dalším výsledkem, který udává TGMD-2 je percentil. Percentil nebo hodnoty 

percentilu představují hodnoty, které označují procento rozdělení, které se rovná nebo je 

nižší než daný výsledek (Ulrich a Sanford, 2000). Pro účel hodnocení úrovně 

lokomočních a manipulačních dovednostní byly hodnoty percentilu převedeny na slovní 

hodnocení: podprůměrný 0 – 37 %, průměrný 50 – 75 %, nadprůměrný 84 – 99 %. Graf 

č. 4 udává hodnocení jednotlivých probandů v lokomočním subtestu. Nadprůměrnou 

úroveň lokomočních dovedností předvedl pouze 1 (4 %) proband. Průměrných hodnot 

dosáhlo 7 (27 %) probandů. Celkem 18 (69 %) probandů prokázalo během měření 

podprůměrnou úroveň lokomočních dovedností.  
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Graf č. 4: Hodnocení úrovně lokomočních dovedností v testu TGMD-2 

 

Stejné hodnocení proběhlo i u manipulačního subtestu. Hodnota úrovně 

manipulačních dovedností se hodnotila vzhledem k dosaženému percentilu, který byl 

stejně jako u lokomočního subtestu převeden na slovní hodnocení. Graf č. 5 ukazuje 

jednotlivé kategorie hodnocení a počty probandů, kteří jich dosáhli. Nadprůměrného 

výsledku v manipulačních dovednostech dosáhl 1 (4 %) proband. U 7 (27 %) probandů 

odpovídaly naměřené výsledky průměrné hodnotě. Stejně jako u lokomočního subtestu 

projevilo podprůměrnou úroveň manipulačních dovedností 18 (69 %) probandů. 

 

 
Graf č. 5: Hodnocení úrovně manipulačních dovedností testu TGMD-2  
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Tabulka č. 4 ukazuje celkovou úspěšnost v jednotlivých lokomočních 

a manipulačních testech. Kromě úspěšnosti v jednotlivých testech udává také průměrnou 

úspěšnost v lokomočních a manipulačních subtestech, průměrné hodnocení subtestů, 

maximální možný počet bodů pro zvolené testy, minimální získaný počet bodů v testech 

a jejich hodnocení. Hodnocení ukazuje průměrnou hodnotu hrubých výsledků získaných 

probandy v jednotlivých testech.  

 
Tabulka č. 4: Hodnocení jednotlivých motorických testů 

 Jednotlivé testy Úspěšnost Maximum Minimum Hodnocení 

L
o
k

o
m

o
čn

í 

su
b

te
st

 

Běh 88,9 % 8 6 7,12 ± 0,9 

Cval popředu 83,7 % 8 3 6,69 ± 1,5 

Poskoky na jedné noze 81,5 % 10 6 8,15 ± 1,1 

Skok 80,8 % 6 2 4,85 ± 1,1 

Skok snožmo 78,8 % 8 1 6,31 ± 1,6 

Cval stranou 98,1 % 8 7 7,85 ± 0,5 

Celkový průměr 85,3 % - - 6,83 ± 1,1 

M
a

n
ip

u
la

čn
í 

su
b

te
st

 

Úder do statického míčku 78,1 % 10 1 7,81 ± 1,9 

Dribling na místě 91,8 % 8 6 7,35 ± 0,7 

Chytání 92,3 % 6 4 5,54 ± 0,6 

Kopání 92,8 % 8 4 7,42 ± 1,0 

Hod vrchem 81,7 % 8 4 6,54 ± 1,4 

Koulení spodem 78,4 % 8 2 6,27 ± 1,3 

Celkový průměr 87,34 % - - 6,82 ± 1,2 

 

Nejvyšší průměrnou úspěšnost 98,1 % dosáhli probandi v testu cval stranou. Během 

testu bylo dosaženo minimálního hodnocení 7 z 8 s celkovým průměrem 7,85 ± 0,5 bodu. 

Na opačném pólu se umístil manipulační test úder do statického míčku. Tento test 

absolvovali probandi s průměrnou úspěšností 78,1 % a získané minimum činilo 1 bod 

z 10. Svými výsledky dosáhli probandi na průměrné hodnocení 7,81 ± 1,9 bodu.  

V hodnocení lokomočního subtestu byl nejúspěšnějším testem již zmíněný cval 

stranou. Jako nejméně úspěšná lokomoční dovednost vyšel z měření skok snožmo. 

Při skoku snožmo dosáhli probandi průměrného hodnocení 6,31 ± 1,6 bodu při úspěšnosti 

78,8 % a zisku minimálního počtu 1 bodu z 8. 

Nejvyšší úspěšnost v manipulačních testech získali probandi v testu kopání, kdy 

průměrná úspěšnost činila 92,8 %. Průměrné hodnocení této dovednosti bylo 7,42 ± 1,0 

bodu a získané minimum bylo 4 z 8 bodů. 

Z uvedených dat lze porovnat také úspěšnost a průměrné hodnocení mezi měřenými 

subtesty. V manipulačním subtestu dosáhli probandi na průměrnou úspěšnost 87,34 % 
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(6,82 bodů), což je o 2,04 % vyšší úspěšnost nežli v subtestu lokomočním, kde se jim 

podařilo dokončit všechny testy s úspěšností 85,3 % (6,83 ± 1,1 bodu).  

Kromě celkové úspěšnosti ve zvolených testech byl hodnocen i počet probandů 

v závislosti na počtu získaných bodů a dosažené úspěšnosti (viz kapitola 5.1.1 a 5.1.2). 

 

5.1.1 Lokomoční subtest 

Tabulka č. 5 popisuje počet probandů a jejich úspěšnost při lokomočním testu běh. 

Z celkového počtu 26 účastníků jich 11 (42,3 %) získalo maximální počet 8 bodů a tím 

100 % úspěšnost. Na úspěšnost 87,5 % dosáhlo 7 (26,9 %) testovaných a získalo 7 bodů. 

Nejnižší úspěšnost v běhu byla 75 % a představovala hodnotu 6 získaných bodů 

z 8 možných. Tohoto výsledku dosáhlo 8 (30,8 %) probandů. Průměrný bodový zisk 

v testu běh činil 7,12 ± 0,9 bodu. 

 

Tabulka č. 5: Běh – úspěšnost 

Úspěšnost Počet bodů Počet probandů x̄ ± s 

100 % 8 11 (42,3 %) 

7,12 ± 0,9 87,5 % 7 7 (26,9 %) 

75 % 6 8 (30,8 %) 

X̄ – aritmetický průměr, s – směrodatná odchylka 

 

V testu cval popředu dosáhlo 100 % úspěšnosti 11 (42,3 %) testovaných. O 1 bod 

méně a úspěšnost 87,5 % mělo 5 (19,2 %) probandů. Dalších 5 (19,2 %) hráčů získalo po 

6 bodech, což odpovídá 75 % úspěšnosti. Úspěšnosti 62,5 % a 50 % dosáhli v obou 

případech 2 (7,7 %) hráči. Nejslabší výkon se ziskem 3 bodů a úspěšností 37,5 % předvedl 

1 (3,8 %) proband. Průměrné hodnocení testu představovalo 6,69 ± 1,5 bodu (viz tabulka 

č. 6). 

 
Tabulka č. 6: Cval popředu – úspěšnost 

Úspěšnost Počet bodů Počet probandů x̄ ± s 

100 % 8 11 (42,3 %) 

6,69 ± 1,5 

87,5 % 7 5 (19,2 %) 

75 % 6 5 (19,2 %) 

62,5 % 5 2 (7,7 %) 

50 % 4 2 (7,7 %) 

37,5 % 3 1 (3,8 %) 

x̄ – aritmetický průměr, s – směrodatná odchylka  
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Z celkového počtu 26 testovaných dosáhli v testu poskoky na jedné noze 100 % 

úspěšnosti pouze 3 (3,8 %) hráči, kteří dokázali získat podle hodnotících kritérií všech 

10 bodů. S 9 body a úspěšností 90 % absolvovalo test 6 (23,1 %) testovaných. Největší 

četnost v poskocích na jedné noze, a to 12 (46,2 %) hráčů, byla u 80 % úspěšnosti. 70 % 

úspěšnost prokázali se ziskem 7 bodů 2 (7,7 %) probandi. Na pomyslném posledním 

stupínku se v tomto lokomočním testu umístili 3 (11,5 %) hráči, kteří splnili předepsaná 

kritéria ze 70 %. Průměrné bodové ohodnocení bylo 8,15 ± 1,1 bodu (viz tabulka č. 7). 

 
Tabulka č. 7: Poskoky na jedné noze – úspěšnost 

Úspěšnost Počet bodů Počet probandů x̄ ± s 

100 % 10 3 (3,8 %) 

8,15 ± 1,1 

90 % 9 6 (23,1 %) 

80 % 8 12 (46,2 %) 

70 % 7 2 (7,7 %) 

60 % 6 3 (11,5 %) 

x̄ – aritmetický průměr, s – směrodatná odchylka 

 

Průměrný bodový zisk probandů v testu skok představoval 4,85 ± 1,1 bodu (viz 

tabulka č. 8). Dobrou motorickou úroveň prokázalo 6 (23,1 %) hráčů a zvládlo absolvovat 

tuto dovednost se 100 % úspěšností. Hned 15 (57,7 %) hráčů dokázalo získat 7 z 8 bodů. 

Tento počet bodů představoval 83,3 % úspěšnost. Lehce nadpoloviční úspěšnost 66,7 % 

vzhledem ke sledovaným kritériím splnili 2 probandi. S rovnou 50 % úspěšností zvládl 

test 1 (3,8 %) hráč. Hluboko pod průměrem testované skupiny se s 33 % úspěšností 

umístili 2 (7,7 %) probandi.  

 
Tabulka č. 8: Skok – úspěšnost 

Úspěšnost Počet bodů Počet probandů x̄ ± s 

100 % 6 6 (23,1 %) 

4,85 ± 1,1 

83,3 % 5 15 (57,7 %) 

66,7 % 4 2 (7,7 %) 

50 % 3 1 (3,8 %) 

33,3 % 2 2 (7,7 %) 

x̄ – aritmetický průměr, s – směrodatná odchylka 

 

Při testu skok snožmo bylo dosaženo nejnižšího minima, a to 1 bodu. Tabulka č. 9 

ukazuje, že průměrný počet bodů získaných 26 testovanými hráči má hodnotu 6,31 ± 1,6 

bodu. Vyššího, nežli průměrného výsledku dosáhlo celkem 13 probandů. Maximální 

počet bodů (8) získalo 6 (23,1 %) hráčů a tím dosáhlo 100 % úspěšnosti v testu 
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a 7 (26,9 %) z nich získalo 7 bodů s úspěšností 87,5 %. Lehce pod průměrem testu zvládlo 

danou dovednost se 75 % úspěšností 9 (34,6 %) probandů. Na 50 % úspěšnost dosáhli 

pouze 3 (11,5 %) hráči. Minimální počet bodů (1 bod), jenž probandi během měření 

získali, určuje 12,5 % úspěšnost 1 (3,8 %) probanda.  

 
Tabulka č. 9: Skok snožmo – úspěšnost 

Úspěšnost Počet bodů Počet probandů x̄ ± s 

100 % 8 6 (23,1 %) 

6,31 ± 1,6 

87,5 % 7 7 (26,9 %) 

75 % 6 9 (34,6 %) 

50 % 4 3 (11,5 %) 

12,5 % 1 1 (3,8 %) 

x̄ – aritmetický průměr, s – směrodatná odchylka 

 

Cval stranou byl mezi testovanými dovednostmi nejúspěšnější dovedností. Tabulka 

č. 10 ukazuje, že mezi testovanými bylo dosaženo průměrného výsledku 7,85 ± 0,5 bodu 

z 8 možných. Celkově 23 (88,5 %) hráčů dosáhlo v testu 100 % úspěšnosti. Pouze 1 bod 

při 87,5 % úspěšnosti ztratili jen 2 (7,7 %) probandi. Úspěšnost testu podtrhuje 

skutečnost, že nejslabším výkonem byl výkon jednoho (3,8 %) hráče, jenž získal 6 bodů 

a absolvoval test se 75 % úspěšností. 

 

Tabulka č. 10: Cval stranou – úspěšnost 

Úspěšnost Počet bodů Počet probandů x̄ ± s 

100 % 8 23 (88,5 %) 

7,85 ± 0,5 87,5 % 7 2 (7,7 %) 

75 % 6 1 (3,8 %) 

x̄ – aritmetický průměr, s – směrodatná odchylka 

 

5.1.2 Manipulační subtest 

První testovanou dovedností v manipulačním subtestu byl úder do statického 

míčku. Maximum bodů, které mohli hráči v tomto testu získat, činilo 10. Dosáhnout na 

100 % úspěšnost a získat tak všechny body se podařilo pouze 4 (15,4 %) hráčům. Úder 

do statického míčku byl testem, ve kterém byla zaznamenána nejširší škála hodnocení. 

V závislosti na svých výkonech se 26 hráčů rozdělilo do 7 skupin, přičemž každá skupina 

vykazovala jinou úspěšnost. Úspěšnosti 90 % dosáhlo 6 (23,1 %) hráčů, 80 % úspěšnosti 

8 (30,8 %) hráčů, 70 % úspěšnosti 3 (11,5 %) hráči, 60 % úspěšnosti 3 (11,5 %) hráči 
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a 50 % úspěšnosti 1 (3,8 %) hráč. Kromě širokého spektra hodnocení bylo v tomto testu 

dosaženo také minima procentuální úspěšnosti. Slabou manipulační úroveň předvedl 

proband, kterému se podařilo získat 1 (3,8 %) bod a v testu dosáhl pouze 10 % úspěšnosti. 

Průměrné hodnocení dovednosti činilo 7,81 ± 1,9 (viz tabulka č. 11). 

 
Tabulka č. 11: Úder do statického míčku – úspěšnost 

Úspěšnost Počet bodů Počet probandů x̄ ± s 

100 % 10 4 (15,4 %) 

7,81 ± 1,9 

90 % 9 6 (23,1 %) 

80 % 8 8 (30,8 %) 

70 % 7 3 (11,5 %) 

60 % 6 3 (11,5 %) 

50 % 5 1 (3,8 %) 

10 % 1 1 (3,8 %) 

x̄ – aritmetický průměr, s – směrodatná odchylka 

 

Tabulka č. 12 ukazuje, že 100 % úspěšnosti v testu dribling na místě dosáhlo 

celkem 13 (50 %) testovaných hráčů. Celkově 9 probandů získalo o 1 bod méně 

a absolvovali test s 87,5 % úspěšností. Zisk 4 bodů znamenal pro 4 (15,4 %) 

z 26 probandů 75 % úspěšnost v dovednosti dribling na místě. Průměrné hodnocení 

driblingu na místě bylo 7,35 ± 0,7 bodu. 

 
Tabulka č. 12: Dribling na místě – úspěšnost 

Úspěšnost Počet bodů Počet probandů x̄ ± s 

100 % 8 13 (50 %) 

7,35 ± 0,7 87,5 % 7 9 (34,6 %) 

75 % 6 4 (15,4 %) 

x̄ – aritmetický průměr, s – směrodatná odchylka 

 

Průměrný bodový zisk všech 26 testovaných hráčů v manipulačním testu chytání 

činil 5,54 ± 0,6 bodu (viz tabulka č. 13). Všechna kritéria této dovednosti a 100 % 

úspěšnost se podařilo splnit 16 (61,5 %) hráčům. Při testování 8 (30,8 %) hráčů ztratilo 

pouze jeden bod, tudíž jejich úspěšnost činila 83,3 %. Nejnižší úspěšnosti v chytání 

(66,7 %) dosáhli 2 (7,7 %) probandi.  
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Tabulka č. 13: Chytání – úspěšnost 

Úspěšnost Počet bodů Počet probandů x̄ ± s 

100 % 6 16 (61,5 %) 

5,54 ± 0,6 83,3 % 5 8 (30,8 %) 

66,7 % 4 2 (7,7 %) 

x̄ – aritmetický průměr, s – směrodatná odchylka 

 

Podle očekávání splnilo všechna hodnotící kritéria (100 % úspěšnost) testu kopání 

17 (65,4 %) hráčů, kteří představovali nadpoloviční většinu z testovaného souboru. 

Drobná chyba a ztráta 1 bodu znamenala pro 6 (23,1 %) hráčů konečnou úspěšnost 

87,5 %. Zbývajících třech hodnot úspěšnosti (75 %, 62,5 %, 50 %) dosáhl vždy 1 (3,8 %) 

hráč. Průměrné hodnocení probandů odpovídalo hodnotě 7,42 ± 1,0 bod (viz tabulka 

č. 14). 

 
Tabulka č. 14: Kopání – úspěšnost 

Úspěšnost Počet bodů Počet probandů x̄ ± s 

100 % 8 17 (65,4 %) 

7,42 ± 1,0 

87,5 % 7 6 (23,1 %) 

75 % 6 1 (3,8 %) 

62,5 % 5 1 (3,8 %) 

50 % 4 1 (3,8 %) 

x̄ – aritmetický průměr, s – směrodatná odchylka 

 

Hod vrchem a všechna s ním spojená hodnotící kritéria (100 % úspěšnost) zvládlo 

splnit 9 (34,6 %) probandů (viz tabulka č. 15). Pouze 1 bod ztratilo 6 (23,1 %) z 26 

testovaných hráčů a jejich výsledná hodnota 7 bodů představovala 87,5 % úspěšnost. 

Se 75 % úspěšností se podařilo absolvovat test hod vrchem 5 (19,2 %) probandům. 

Nadpoloviční úspěšnosti (62,5 %) se povedlo dosáhnout 2 (7,7 %) probandům. Přesně 

s 50 % úspěšností, která byla charakterizována 4 získanými body, dokázali splnit test hod 

vrchem 4 (15,4 %) hráči. Průměrné hodnocení dovednosti činilo 6,54 ± 1,4 bodu. 

 
Tabulka č. 15: Hod vrchem – úspěšnost 

Úspěšnost Počet bodů Počet probandů x̄ ± s 

100 % 8 9 (34,6 %) 

6,54 ± 1,4 

87,5 % 7 6 (23,1 %) 

75 % 6 5 (19,2 %) 

62,5 % 5 2 (7,7 %) 

50 % 4 4 (15,4 %) 

x̄ – aritmetický průměr, s – směrodatná odchylka  
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V poslední dovednosti v manipulačním subtestu dosáhli testovaní hráči průměrného 

hodnocení 6,27 ± 1,3 bodu (viz tabulka č. 16). V testu pouze 3 (11,5 %) probandi získali 

plný počet bodů a tím 100 % úspěšnost. S úspěšností 87,5 % zvládlo absolvovat test 

10 (38,5 %) testovaných. Průměrný výkon předvedlo 9 (34,6 %) hráčů. Tento výkon jim 

stačil na úspěšnost 75 %. 5 bodů a 62,5 % úspěšnost si podle testovaných kritérií vysloužil 

1 (3,8 %) hráč. Na polovinu možných bodů a 50 % úspěšnost dosáhli 2 (7,7 %) hráči. 

Pouhé 2 body z 8, které znamenaly 25 % úspěšnost v testu koulení získal 1 (3,8 %) hráč. 

 

Tabulka č. 16: Koulení – úspěšnost 

Úspěšnost Počet bodů Počet probandů x̄ ± s 

100 % 8 3 (11,5 %) 

6,27 ± 1,3 

87,5 % 7 10 (38,5 %) 

75 % 6 9 (34,6 %) 

62,5 % 5 1 (3,8 %) 

50 % 4 2 (7,7 %) 

25 % 2 1 (3,8 %) 

x̄ – aritmetický průměr, s – směrodatná odchylka 

 

5.2 Fotbalové testy  

U hodnocení SHD slalom byl jediným měřítkem hodnocení výsledný čas probanda, 

za který absolvoval slalomovou dráhu. Tabulka č. 17 ukazuje hodnotu 31,60 ± 4,1 s, která 

představuje průměrný čas všech 26 probandů v testu slalom. U zbylých dvou fotbalových 

testů (přihrávky a střelba) byl kromě času zaznamenáván i počet bodů, který představoval 

počet úspěšných pokusů přihrávky a střelby dle hodnotících kritérií. Průměrný čas testu 

přihrávek činil 42,63 ± 1,4 s a probandi při něm dokázali zaznamenat v průměru 

4,85 ± 1,4 bodu. Čas střelby se pohyboval okolo hodnoty 63,20 ± 6,6 s a testovaní hráči 

v něm dokázali v průměru získat 2,85 ± 1,52 bodu. 

 

Tabulka č. 17: Hodnocení fotbalových testů 

 Čas (s) Body  

Slalom 31,60 ± 4,1 - 

Přihrávky 42,63 ± 1,4 4,58 ± 1,4 

Střelba 63,20 ± 6,6 2,85 ± 1,52 
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5.3 Vzájemný vztah motorických a fotbalových dovedností 

Pro zjištění vzájemného vztahu mezi ZMD a SHD byl použit Pearsonův korelační 

koeficient. Výsledná hodnota korelačního koeficientu představuje sílu vztahu mezi 

vybranými veličinami. Hodnoty koeficientu se pohybují v rozmezí -1 až 1 a obě krajní 

hodnoty značí maximální sílu vztahu. Naopak čím blíže se výsledná hodnota přibližuje 0 

tím je vztah mezi vybranými veličinami slabší (Hendl, 2015). 

Tabulka č. 18 ukazuje křížové porovnání sledovaných ukazatelů motorické úrovně 

a fotbalových dovedností. V případě motorické úrovně se jednalo o kvocient hrubé 

motoriky a výsledné standartní skóre lokomočního a manipulačního subtestu. Ukazatele 

fotbalových dovedností představoval v případě slalomu průměr Z-bodů vypočtených 

z časů, za který probandi slalom absolvovali. V případě přihrávek a střelby bylo 

vypočteno kompozitní skóre, které vzešlo ze součtu Z-bodů vypočtených z časů a bodů, 

jenž testovaní hráči získali. Položka technika (viz tabulka č.18) představuje souhrnný 

název pro všechny tři fotbalové testy. Výsledné Z-body jednotlivých testů byly sečteny 

do kompozitního skóre, které reprezentuje výslednou úroveň fotbalových dovedností. 

Výsledná hodnota korelace (r = 0,48, p < 0,05) značí signifikantní vztah mezi 

kvocientem hrubé motoriky a fotbalovými dovednostmi. Nejvyšší korelace byla nalezena 

mezi kvocientem hrubé motoriky a lokomočním subtestem, kdy hodnota r = 0,81 značí 

dle předpokladu velmi silný vztah. Nejnižší sílu vztahu r = -0,02 lze pozorovat mezi 

výsledky lokomočního subtestu a slalomu. Tato skutečnost říká, že lokomoční dovednosti 

nemají skoro žádný vliv na úspěšné zvládnutí SHD slalom. Nejvyšší hodnota r = 0,44 

(p < 0,05) ve vztahu úrovně ZMD a jednotlivých fotbalových testů byla naměřena 

u střelby. Tento výsledek ukazuje, že celková úroveň ZMD ovlivňuje nejvíce právě 

přesnost střelby.  

Při pohledu na tabulku lze usoudit, že úroveň manipulačních dovedností (r = 0,53; 

p < 0,001) má na zvládnutí SHD větší vliv než úroveň dovedností lokomočních (r = 0,23).  
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Tabulka č. 18: Korelační koeficienty sledovaných ukazatelů úrovně motorických a speciálních herních 

dovedností 

* = p < 0,05, KHM – kvocient hrubé motoriky, LS – lokomoční subtest, MS – manipulační subtest, 

SL – slalom, P – přihrávka, ST – střelba, T – technika 

** = p < 0,001 

 

5.4 Porovnání výsledků v kategoriích U10 a U11 

Pro porovnání rozdílu průměrů mezi hráči ročníku narození 2008 a 2007 a určení 

věcné významnosti dosažených výsledků byl vypočten koeficient Cohenova d. Tento 

koeficient určuje věcnou významnost rozdílů dvou skupin.  

Tabulka č. 19 ukazuje průměrné výsledky a směrodatné odchylky sledovaných 

ukazatelů motorické úrovně a SHD v rámci dvou věkových kategorií. Poslední sloupec 

tabulky udává výsledný koeficient Cohenova d, který porovnával rozdíly průměrů dvou 

skupin (v tomto případě výsledky sledovaných ukazatelů mezi věkovými kategoriemi 

U10 a U11). V závislosti na vypočtených koeficientech a interpretaci výsledků podle 

Cohena (1988) nebyl mezi sledovanými kategoriemi zjištěn věcně významný rozdíl 

u žádného ze 7 sledovaných ukazatelů. 

 
Tabulka č. 19: Určení věcné významnosti rozdílů mezi kategoriemi U10 a U11 

 U10 x̄ ± s U11 x̄ ± s Cohenovo d 

TGMD-2 – SS 15,38 ± 3,24 17,10 ± 3,75 0,49 

Lokomoční subtest – SS 8,13 ± 2,36 8,90 ± 2,02 0,35 

Manipulační subtest – SS 7,44 ± 2,00 8,20 ± 2,53 0,34 

Přihrávky – Z -0,27 ± 1,58 0,42 ± 1,49 0,45 

Střelba – Z -0,10 ± 1,40 0,15 ± 1,09 0,21 

Slalom – Z 0,10 ± 1,13 -0,15 ± 0,77 0,26 

Fotbalové testy – Z -0,27 ± 2,74 0,42 ± 2,82 0,25 
x̄ – aritmetický průměr, s – směrodatná odchylka, SS – standartní skóre, Z-bod 

  

 KHM LS MS SL P ST T 

KHM        

LS 0,81**       

MS 0,76** 0,24      

Slalom 0,21 -0,02 0,35     

Přihrávky 0,36 0,17 0,38 0,14    

Střelba 0,44* 0,30 0,40* 0,23 0,36   

Technika 0,48* 0,23 0,53** 0,55** 0,79** 0,76**  
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6. DISKUZE 

Hypotéza č. 1 

H1: Předpokládáme, že hráči s vyšší úrovní ZMD dosáhnou vyššího výkonu 

v testech SHD v porovnání s hráči s nižší úrovní ZMD (r ≥ 0,4; p < 0,05). 

Hypotéza byla potvrzena. 

Stanovením hypotézy č. 1 jsme se snažili ověřit předpokládaný vztah mezi úrovní 

ZMD a SHD u hráčů fotbalu v období mladšího školního věku. Pro potvrzení této 

hypotézy byla stanovena hodnota korelačního koeficientu, který popisuje sílu 

vzájemného vztahu, na r ≥ 0,4 a hodnota statistické významnosti na p < 0,05.  

Výsledná hodnota korelačního koeficientu 0,48 o statistické významnosti p < 0,05 

potvrzuje signifikantní vztah mezi kvocientem hrubé motoriky hodnotící celkovou 

motorickou úroveň a celkovým kompozitním skóre fotbalových testů, který prezentuje 

úroveň SHD u testovaného souboru. Dosažený výsledek navazuje na předchozí studie, 

které se tímto nebo podobným vztahem zabývaly. Jak Pfeifer (2018), tak i Kokštejn 

(2019) ve svých studiích zjistili významný vztah (p < 0,05; r = -0,70 a p < 0,001; r = 0,62) 

mezi úrovní ZMD a SHD ve fotbale. Pokud odhlédneme na chvíli od fotbalu, tak podobný 

vztah, který podporuje naši hypotézu objevily také Božanić a Bešlija (2010) v karate. 

Ty ve své práci zjistily významný vztah (r = 0,74) mezi úrovní ZMD a zvládnutou 

technikou karate.  

Musíme nutně podotknout, že výsledný koeficient popisuje vztah mezi kvocientem 

hrubé motoriky, který se skládá z hodnocení lokomočního a manipulačního subtestu 

a z kompozitního skóre testů SHD, jenž se skládá z výsledků slalomu, přihrávek a střelby. 

Pokud bychom test TGMD-2 rozdělili a chtěli porovnat vztah pouze lokomočních 

a manipulačních dovedností vzhledem k SHD, zjistili bychom tyto výsledky. Výrazně 

silnější vztah (p < 0,001; r = 0,53) pojednává o skutečnosti, že jsou pro lepší zvládnutí 

SHD potřeba spíše dovedností manipulační, nežli ty lokomoční (r = 0,23). Tuto 

skutečnost dokládají i výsledky korelace lokomočního a manipulačního subtestu 

s jednotlivými fotbalovými testy. V případě lokomočních dovedností nebyl zjištěn 

významný vztah ani u jednoho ze tří fotbalových testů: slalom (r = -0,02), přihrávky 

(r = 0,17) a střelba (r = 0,30). Porovnáme-li výsledky ze stejných testů s úrovní 

manipulačních dovedností zjistíme, že výsledný vztah je výrazně vyšší: slalom (r = 0,35), 

přihrávky (p < 0,05; r = 0,40) a střelba (p < 0,001; r = 0,53). Výsledky této studie 
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korespondují s výsledky Pfeifera (2018) a Kokštejna (2019) a popisují fakt, že úroveň 

manipulačních dovedností má oproti těm lokomočním výraznější vliv na úroveň SHD 

ve fotbale. 

Hypotéza H1 potvrzuje statisticky významný vztah mezi úrovní ZMD a SHD a tím 

i předpoklad, že úroveň základní motoriky přímo ovlivňuje herní výkon hráčů fotbalu 

ve sledovaném souboru v kategorii U10 a U11. 

 

Hypotéza č. 2 

H2: Předpokládáme, že hráči z kategorie U11 dosáhnou významně vyššího výkonu 

v testu TGMD-2 v porovnání s hráči z kategorie U10 (d ≥ 0,5). 

Hypotéza byla zamítnuta. 

Stanovením hypotézy č. 2 jsme se snažili ověřit předpokládaný rozdíl mezi 

motorickou úrovní hráčů v kategoriích U10 a U11. Pro potvrzení hypotézy byl vypočten 

rozdíl průměru dvou sledovaných souborů a byla stanovena hladina věcné významnosti 

d ≥ 0,5.  

Podíváme-li se na výsledky jednotlivých kategorií zjistíme fakt, že hráči v kategorii 

U11 dosáhli lepšího průměrného standartního skóre (17,10 bodů) než hráči v kategorii 

U10 (15,38 bodů). Nicméně zjištěná hodnota výsledného koeficientu (d = 0,49) 

představuje podle Cohena (1988) jenom malý věcně významný rozdíl mezi soubory. 

V závislosti na znění naší hypotézy, která předpokládala dosažení významně vyššího 

výkonu u hráčů v kategorii U11 v testu TGMD-2 a zjištěných výsledcích, musíme naši 

hypotézu zamítnout. Vezmeme-li ovšem v potaz Cohenovu (1988) interpretaci věcné 

významnosti, ve které již hodnota d = 0,50 představuje středně velký významný rozdíl, 

můžeme o hodnotě a interpretaci námi zjištěného výsledku polemizovat. Pokud bychom 

se přiklonili k faktu, že se hodnota d = 0,49 výrazně blíží hodnotě středně velké 

významnosti, přiblížili bychom se svou studií k výsledkům ostatních autorů, kteří se 

zabývali vztahem věku k motorické úrovni dětí.  

 Hned několik autorů ve svých studiích potvrdilo, že se motorická úroveň dětí 

zlepšuje v souladu se zvyšujícím se věkem. Platvoet et al. (2018) popsali tento vztah 

u dětí ve věku 6 – 10 let, kdy ve své studii zjistili fakt, že starší skupiny dětí dosáhly 

v hodnocení ZMD lepších výsledků než ty mladší. Podobných výsledků dosáhli 

i Mohammadi et al. (2017), kteří tento předpoklad potvrdili u 1 600 dětí ve věku 3 – 10 
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let. Signifikantní vztah (p < 0,05) a zvyšující se rozdíly skóre v testu TGMD-2 mezi 

staršími a mladšími dětmi zjistili také Bolger et al. (2018), kteří se tímto vztahem zabývali 

u dětí v Irsku. Porovnáme-li naše výsledky také s prací, kterou publikoval Okuda et al. 

(2018), zjistíme stále opakující se vztah zvyšující se motorické úrovně v závislosti na 

přibývajícím věku dítěte. 

 

Hypotéza č. 3 

H3: Předpokládáme, že hráči z kategorie U11 dosáhnou významně lepších 

výsledků v testech SHD v porovnání s hráči z kategorie U10 (d ≥ 0,50). 

Hypotéza byla zamítnuta. 

Předpoklad pro stanovení hypotézy č. 3 byl, že hráči v kategorii U11 dosáhnou 

významně lepších výsledků v testech SHD než hráči z kategorie U10. Pro potvrzení 

hypotézy jsme stanovili hodnotu d ≥ 0,50, která podle Cohenovi (1988) interpretace věcné 

významnosti určuje hladinu střední významnosti v rozdílu dvou skupin. Při stanovení 

hypotézy jsme vycházeli z předpokladu, že hráči v kategorii U11 strávili v pravidelném 

tréninkovém procesu více času, než hráči z kategorie U10 a zákonitě by měla být jejich 

úroveň SHD na vyšším stupni. Dalším faktem ovlivňujícím konečné znění naší hypotézy 

byly výsledky studií, které v první řadě prokazovaly vliv věku na úroveň ZMD (Bolger 

et al., 2018; Mohammadi et al., 2017; Okuda et al., 2018; Platvoet et al., 2018) a v druhé 

řadě potvrzovaly signifikantní vztah mezi úrovní ZMD a specifických sportovních 

dovedností (Božanić, 2010; Kokštejn, 2019; Pfeifer, 2018).  

 Výsledná hodnota koeficientu d = 0,25 nám popisuje věcnou významnost rozdílů 

dosažených výsledků v testech SHD mezi kategoriemi U10 a U11. Vzhledem k nízké 

výsledné hodnotě koeficientu, která značí pouze malý věcně významný rozdíl, byla tato 

hypotéza zamítnuta. V praxi můžeme říci, že u hráčů v kategoriích U10 a U11 nejsou 

velké rozdíly v úrovni zvládnutí SHD. Toto zjištění může korespondovat s faktem, 

kdy tyto dvě věkové kategorii nastupují shodně v soutěžích starších přípravek. 

Díky tomuto zjištění se nemusíme obávat, že by byli hráči z kategorie U10 oproti starším 

hráčům z kategorie U11 v utkáních významně znevýhodnění.  
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Hypotéza č. 4 

H4: Předpokládáme, že minimálně nadpoloviční počet hráčů nedosáhne 

na hodnocení „průměrný“ v testu TGMD-2 (n >13). 

Hypotéza byla potvrzena. 

Při stanovení hypotézy jsme předpokládali, že minimálně nadpoloviční počet 

testovaných hráčů nedosáhne v testu TGMD-2 na hodnocení „průměrný“. Pro potvrzení 

této hypotézy byl stanoven počet hráčů n > 13, který reprezentoval nadpoloviční většinu 

testovaného souboru (n = 26). Při stanovení hypotézy jsme vycházeli z posledních studií, 

které pojednávají o snižující se úrovni motorické zdatnosti v předškolním období 

a v prvních letech školní docházky.  

Motorická zdatnost je v dětství považována za důležitý determinant fyzické aktivity 

a fyzické zdatnosti, a to i v pozdějších fázích lidského života. Toto tvrzení potvrzují 

i autoři Holfelder (2014) a Balaban (2018), kteří se zabývali vztahem ZMD a pohybovou 

aktivitou u dětí a dospívajících. Konkrétně Holfelder (2014) poukázal na to, že existuje 

silný vztah mezi úrovní ZMD a organizovanými fyzickými aktivitami u dětí 

a dospívajících. Balaban (2018), který zkoumal vztah mezi úrovní ZMD a objektivně 

měřenou fyzickou aktivitou u dětí ve věku 8 – 11 let v České republice, toto tvrzení 

podpořil a uvedl, že ZMD jsou klíčovými faktory pro účast dětí na pohybových 

aktivitách. 

Podíváme-li se na výsledky úrovně ZMD zjistíme, že pouze 1 (4 %) z testovaných 

hráčů dosáhl svým výkonem na hodnocení nadprůměrný. Na hodnoty, které odpovídaly 

průměrnému hodnocení dosáhlo 9 (35 %) hráčů. Hned 16 (61 %) hráčů z testovaného 

souboru dosáhlo na podprůměrné hodnoty, díky čemuž byla potvrzena naše hypotéza č. 4. 

Získané výsledky potvrzují snižující se úroveň ZMD u dětí v období mladšího školního 

věku. Porovnáme-li výsledky s podobnými studiemi (Bardid et al., 2016; Čepička, 2010; 

Kokštejn, 2017), které hodnotili motorickou úroveň dětí, zjistíme podobný trend, 

a to zvyšující se procento dětí, jejichž motorická úroveň je hodnocena jako podprůměrná. 

Kokštejn (2017) jenž se ve své práci zabýval hodnocením úrovně ZMD u českých dětí 

v předškolním období dokonce uvádí, že z celkového počtu 121 dětí dosáhlo v testu 

MABC-2 na percentil 50 nebo nižší (celkem 64 % chlapců a 81,6 % dívek). Čepička 

(2010) naopak hodnotil úroveň ZMD u českých dětí a porovnával ji s americkými 

normami. I v tomto měření dosáhli české děti nižšího skóre jak v lokomočním, 
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tak v manipulačním subtestu oproti americkým normám. Také Pfeifer (2018) ve své práci 

pojednává o úrovni ZMD, a to tak, že hned 46 % testovaných hráčů vykázalo 

podprůměrnou úroveň motorické zdatnosti. Snižující se motorickou úroveň dětí napříč 

kontinenty popisují ve svých studiích také autoři Foweather (2010), Mitchell et al. (2013), 

Mukherjee et al. (2017), O´Brien et al. (2016) a Pang a Fong (2009). 

Pokud bychom nehodnotili motorickou úroveň testovaných probandů jako součet 

dvou subtestů a zaměřili bychom se pouze na jednotlivé subtesty samostatně, dojdeme 

k podobným závěrům. V hodnocení manipulačních dovedností dosáhl pouze 1 (4 %) 

proband na úroveň nadprůměrný. Nadpoloviční většina 18 (69 %) hráčů prokázala 

podprůměrnou úroveň manipulačních dovedností. Zbylý počet 7 (27 %) hráčů byl 

hodnocen jako průměrný. Lokomoční dovednosti vykázaly stejnou četnost hráčů 

v jednotlivých úrovních hodnocení, jako tomu bylo u dovedností manipulačních. 

Výsledky studií často ukazují na zjištění nízké úrovně ZMD, a to zejména 

v obdobích, která jsou označována jako klíčová pro získávání a následný rozvoj 

motorické kompetence. Tento stav můžeme přisoudit dnešní „pohodlné“ době, kdy u dětí 

ubývá přirozeného pohybu. Postupný úbytek pohybu je ovlivněn současnou dobou, 

ve které mají děti nepřeberné množství možností, jak trávit svůj volný čas. V mnohých 

případech se však děti přiklánějí spíše k aktivitě virtuální a místo neřízené venkovní 

pohybové aktivity tráví svůj volný čas u obrazovek počítačů, mobilních telefonů a tabletů. 

Takto strávený volný čas nikterak nepomáhá rozvoji ZMD a prohlubuje již tak významný 

deficit motorické úrovně. 

Omezením a limitujícím faktorem této práce je relativně malá velikost testovaného 

souboru. Dalším faktorem, který mohl ovlivnit výslednou hodnotu vztahu mezi ZMD 

a SHD je doba, kterou jednotliví hráči strávili v pravidelném tréninkovém procesu. Právě 

rozdíly v časovém období mohly mít podstatný vliv zejména na výkony v testech 

fotbalových dovedností. 
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7. ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo zjistit vzájemný vztah základních motorických dovedností 

a speciálních herních dovedností u hráčů fotbalu v kategorii starších přípravek (9 – 10 

let). Na základě dosažených výsledků byl tento vztah popsán a došli jsme k závěru, 

že úroveň základních motorických dovedností má významný vliv na úroveň speciálních 

herních dovedností u hráčů fotbalu v této věkové kategorii. Jako důležitější se z pohledu 

fotbalových dovedností ukázala úroveň manipulačních dovedností, u které se projevil 

velmi signifikantní vzájemný vztah s úrovní speciálních herních dovedností. Kromě 

vzájemného vztahu těchto dvou skupin dovedností jsme díky měření mohli porovnat 

úroveň motorických dovedností vzhledem k stanoveným normám. Dosažené výsledky 

však jenom potvrdily současný trend snižující se motorické kompetence u dětí. Neméně 

významnou skutečností bylo vzájemné porovnání výsledků úrovně základních 

motorických dovedností a speciálních herních dovedností mezi věkovými kategoriemi 

U10 a U11. V tomto případě nedošlo ani u jednoho ukazatele ke zjištění významného 

rozdílu mezi kategoriemi a výsledky jen podporují skutečnost, že mohou tyto dvě věkové 

kategorie hrát i nadále ve stejných soutěžích. 

Tato práce by měla být doporučením pro všechny rodiče, pedagogické pracovníky 

a trenéry v příslušných kategoriích, kteří se na pohybovém vývoji dětí v tomto období 

podílejí, aby nepodceňovali pohybovou průpravu. Vzhledem k úbytku přirozeného 

pohybu bude jejich práce a snaha čím dál tím důležitější. 
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