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Abstrakt 

Název: Efekt her na malém prostoru na rozvoj agility u hráčů fotbalu v kategorii mladších 

žáků 

Cíle: Posouzení vlivu intervence formou malých her na úroveň agility. Komparace 

úrovně agility s úrovní obecné motoriky. Komparace nárůstu úrovně agility s úrovní 

obecné motoriky.  

Metodika: Měřená skupina čítala 44 hráčů ve věku 11 – 13 let. Hráči absolvovali 

v průběhu testování baterii testů obecné motoriky TGMD 2, dále pak agility testy Illinois 

a 505 R i L (pretest a posttest). 1. skupina hráčů (22 hráčů) byla podrobena intervenci 

formou malých her (3x týdně po dobu 2 měsíců v rámci tréninku). 2. skupina hráčů (22 

hráčů) měla v tomto období pouze běžný trénink bez záměrné intervence. 

Výsledky: Dle výsledků v testu obecné motoriky TGMD 2 byli probandi rozděleni do 3 

podskupin dle dosaženého výkonu. U obou skupin (intervenované i kontrolní) byla 

částečně potvrzena hypotéza, že hráči s vyšší úrovní obecné motoriky dosáhnou lepších 

výsledků v testech agility. Tato hypotéza se potvrdila u testu Illinois v plném rozsahu. U 

testů 505 R i L byl naměřen statisticky významný rozdíl výkonnosti u skupin 

s nadprůměrnou úrovní motoriky, u zbylých dvou skupin nebyl rozdíl ve výsledcích 

natolik signifikantní, aby bylo možno s jistotou přijmout tuto hypotézu v celém rozsahu. 

Rozložení dat však napovídá, že s velkou pravděpodobností bude vztah: ,,čím vyšší 

úroveň obecné motoriky, tím lepší výkon v agility‘‘ platit. 

   Intervence formou malých her měla na nárůst úrovně agility větší vliv než běžný trénink 

pouze v testech 505 R a L u podskupiny s průměrnou úrovní obecné motoriky, kde tyto 

skupiny zaznamenali statisticky významný nárůst výkonnosti v úrovni agility. U testu 

Illinois měla intervenovaná skupina vyšší nárůst než kontrolní skupina v podskupinách s 

průměrnou a nadprůměrnou úrovní obecné motoriky. 

   Hráči s podprůměrnou úrovní obecné motoriky dosáhli největšího zlepšení v úrovni 

agility ve všech testech. Jednalo se však pouze o kontrolní skupinu, která byla podrobena 

běžnému tréninku. Intervenovaní hráči s podprůměrnou úrovní obecné motoriky 

nedosáhli významného nárůstu úrovně agility v žádném z agility testů. 

Klíčová slova: agility, změna směru pohybu, obecná motorika, malé hry, 505, Illinois, 

TGMD 2 
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Abstract 

Title: The effect of small sided games on agility performance in pre-adolescent soccer 

players 

Objectives: Evaluation of the impact of small sided games intervention on the agility 

performance. Comparison between agility performance and motor skills level. 

Comparison between increase of agility performance and motor skills level. 

Method: The measured group consisted of 44 players aged 11-13. During the testing, the 

players passed a battery of motor skills tests TGMD 2, then the agility tests Illinois and 

505 R and L (pretest and posttest). The first group of players (22 players) were subjected 

an interrvention of small sided games (three times a week for 2 months as part of the 

training session). The 2nd group of players (22 players) had only regular training during 

this period without intentional intervention. 

The results: According to the results of the motor skills test TGMD 2, the probands were 

divided into 3 subgroups according to the achieved performance. In both groups 

(intervened and control groups) the hypothesis, that players with higher level of motor 

skills will achieve better results in agility tests, was partially confirmed. This hypothesis 

was confirmed in the Illinois test in its entirety. In the 505 R and L tests, a statistically 

significant difference in performance was measured in groups with above-average motor 

levels, in the remaining two groups the difference in results wasn´t enough significant 

difference to accept this hypothesis with confidence. However, the layout of the data 

suggests that there is a high probability that the relationship will be: "The higher the level 

of motor skills, the better the agility performance.’’ 

   Intervention in the form of small sided games had a greater effect on the increase agility 

performance than normal training only in the 505 R and L tests for the subgroup with 

average motor skills, where these groups experienced a statistically significant increase 

in agility performance. In the Illinois test, the intervened group had a higher increase than 

the control group in the subgroups with average and above average motor skills. 

   Players with below-average motor skills achieved the greatest improvement in agility 

in all tests. However, it was only a control group that was subjected to routine training. 

Intervened players with below-average general motor skills didn´t achieve a significant 

increase in agility in any of the agility tests. 

Keywords: agility, change of direction speed, motor skills, small sided games, 505, 

Illinois, TGMD 2 
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1. Úvod 
 

   Jako téma mé práce jsem si zvolil efekt různých druhů tréninku agility u hráčů fotbalu 

v kategorii žáků. Agility a obecně kondiční schopnosti jsou pro mne velmi blízkým 

tématem, neboť jsem působil 3 roky v klubu FC Tempo u ročníku 2007 jako asistent 

trenéra se zaměřením především na kondiční složku tréninku a tudíž jsem se s pojmem 

agility a její problematikou setkával téměř každý trénink. Při plánování makrocyklů jsem 

si pokládal mnoho otázek ohledně agility a žákovských kategorií, na které jsem nemohl 

nalézt jednoznačné odpovědi. Názory odborníků ohledně agility se velmi často 

rozcházejí. Nejednoznačné jsou jak samotné definice tohoto výrazu, tak vliv této složky 

na individuální herní výkon. Nelze nalézt jednoznačný ,,návod‘‘ jak v tréninkovém 

procesu dávkovat cvičení zaměřená na rozvoj agility. Při tvorbě mé bakalářské práce, 

která byla částečně zaměřena právě na agility a její vliv na hráče v dorosteneckých 

kategoriích, jsem získal spoustu informací a postojů, které se touto problematikou 

zabývají. V hlavě mi ovšem uvízlo plno nezodpovězených otázek a nápadů, kterým bych 

se v této práci rád věnoval a pokusil se je svým výzkumem ověřit či vyvrátit.  

   V této fotbalové sezóně se mi naskytla příležitost ujmout se ve fotbalovém klubu FC 

Tempo role kondičního trenéra právě u žákovských a dorosteneckých kategorií. Za 

pomoci výsledků získaných v této práci bych chtěl v následující sezóně optimalizovat 

kondiční makrocykly žákovských kategorií a co nejvíce zefektivnit rozvoj kondičních 

schopností mých svěřenců. V této mé vizi mi může pomoci i fakt, že mé testování bylo 

prováděno na hráčích, které budu mít následující sezónu na starosti v oblasti kondičních 

schopností, a tudíž výsledky z této práce budou velmi lehce transferovatelné do 

tréninkového procesu pro tyto hráče. 

   Jak již bylo zmíněno v prvním odstavci, tato práce je zaměřena převážně na 

problematiku agility, neboť se jedná dle mého názoru o jednu z nejdůležitějších složek 

individuálního herního výkonu vůbec. Jedná se o činnosti, které se objevují v důležitých 

a mnohdy rozhodujících momentech utkání (zisk míče, obcházení soupeře atd.). Úroveň 

agility byla určována pomocí testů Illinois a 505, které byly prováděny ve dvou vlnách, 

při čemže byli probandi rozděleni na dvě skupiny (1. skupina byla intervenována agility 

cvičením formou malé hry). Měření byla prováděna před a po intervenci. Na hráčích byl 

proveden test obecných motorických schopností TGMD 2, ze kterého lze vidět další 

souvislosti agility a jejího rozvoje. 
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   Věřím, že výsledky této práce mohou být střípkem v mozaice pochopení problematiky 

agility, která je zatím v odborné literatuře neúplně popsána a prozkoumána.  



11 
 

2. Teoretická část 
 

2.1. Fotbal 

   Na úvod bych rád uvedl několik citátů známých osobností fotbalu. 

 

   „Fotbal je umění stejně jako tanec - ale  jen tehdy, když je dobře proveden.‘‘  

Arsene Wenger 

   „Naučil jsem se, že nesmím ztrácet optimismus a víru. Fotbal je mrakodrap. Výtah 

nejede. Chci nahoru. Musím jít patro za patrem." 

Bony Wilfried 

   „Musíš to dělat srdcem. Je to drsná práce, ale jen ta přináší úspěch. Tvrdě a neustále 

pracuj, pracuj víc než ostatní a výsledek se dostaví. To je jediný recept." 

Pavel Nedvěd 

 

   Fotbal je v současnosti celosvětovým fenoménem a stále se více a více rozrůstá do 

všech končin světa. Není divu, fotbal s počtem hráčů a fanoušků přes 3,5 miliardy je 

nejrozšířenějším sportem na světě. Nejedná se již pouze o volnočasovou aktivitu, ale o 

vědu, kde každý detail může hrát nedocenitelnou roli ve výkonu jednotlivce nebo 

mužstva. Každý opomenutý detail v tréninkovém procesu se na té nejvyšší fotbalové 

úrovni projeví v herním výkonu a je úkolem trenéra a celého realizačního týmu takovéto 

chyby co nejvíce eliminovat. Je nutné zaměřit se již na ty nejmladší fotbalové kategorie, 

kde se opomenuté dovednosti v pozdějším věku jen těžko dohání. V mé práci se zaměřuji 

na mladší žákovské kategorie, které jsou charakteristické hrou 7+1 a blížícím se 

přechodem na velké hřiště. V tomto fotbalovém věku je dle mého názoru velice důležité 

období, kdy je možné ještě dohánět technické a fyzické nedostatky, pracovat na taktice a 

psychických vlastnostech hráčů. 

 

2.2. Struktura herního výkonu 

   Současný fotbal klade oproti dřívějšímu pojetí hry větší důraz na kondiční připravenost 

hráčů, hra se urychlila, naběhané vzdálenosti se prodloužily (Drust et al., 2007). 

Fotbalové utkání, které trvá 2x45 min., je fyzicky velmi náročné. Dnes není problém pro 

hráče během utkání naběhat 12 km, výjimky jsou schopny naběhat dokonce i 15 km, což 

je obrovský rozdíl, když porovnáme tuto vzdálenost například před dvaceti lety. Hráč 
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musí být schopen i při vysokém stupni jak lokální, tak celkové únavy správně technicky 

a v rychlosti provádět herní činnosti jednotlivce, musí být schopen velice rychle 

regenerovat energetické zásoby a umět s nimi pracovat, využít každé chvíle, kdy je hra 

přerušena, pro nabrání co nejvíce sil (Mohr et al., 2003, 2005). Intenzita zatížení 

v průběhu utkání není konstantní, klesá a zvyšuje se dle herní situace. Objevuje se časté 

střídání rychlých sprintových náběhů s pozvolným klusem, až téměř chůzí. Hráč tedy 

nemůže mít kvalitní pouze například aerobní zdatnost. Musí být všestranně trénovaný a 

připravený na takto střídavou zátěž. Grasgruber a Cacek (2008) ve své publikaci uvádí, 

jaký energetický výdej odpovídá jednomu fotbalovému utkání. Dobrali se hodnoty mezi 

3000 – 6000 kJ, což je velmi vysoké číslo, zvláště pak, když uvažujeme horní hranici, 

která byla výzkumem potvrzena. Co se týče fyziologických parametrů fotbalového 

zatížení, čerpal jsem z výzkumu Stølena a kol. (2005), který uvádí, že herní činnosti 

s míčem vyžadují nadprůměrné rychlostní schopnosti, konkrétně pak rychlost akční, 

reakční a maximální. Vyzdvihuje také důležitost běhů se změnami směru pohybu, kde 

hraje nejdůležitější roli právě explozivní síla dolních končetin, s čímž by se dalo 

polemizovat, viz. rozdělení jednotlivých složek agility dle Young, Dawson a Henry 

(2015) v kapitole 2.4.1. vývoj agility. Dále se Stølen a kol. (2005) věnuje koordinačním 

schopnostem, kde poukazuje na to, že charakter zápasu určuje, jaké konkrétní složky 

koordinačních schopností jsou nejvíce využity. Lze se však shodnout, že orientační 

schopnost v prostoru je v utkání velice důležitá, neboť v každém utkání nastává mnoho a 

mnoho situací, kdy je hráč nucen například při běhu sledovat okolí, postavení soupeřů a 

spoluhráčů, sledovat postranní čáru nebo linii soupeřových obránců. Takovýchto příkladů 

lze nalézt mnoho. Jako další důležité schopnosti pro fotbalový herní výkon nelze 

opomenout kinesteticko-diferenciační schopnosti, které podmiňují přesné zvládnutí 

komplikovaných fotbalových dovedností. 

 

   Další důležitou kategorií ve struktuře herního výkonu je bezesporu antropometrická 

stavba hráče. Na toto téma bylo provedeno mnoho zahraničních výzkumu a v podstatě 

většina z nich se shoduje na tom, že pro fotbalové hráče špičkové úrovně neexistují ideální 

parametry. Špičkoví hráči jsou jak vysokého, tak nízkého vzrůstu, jejich stavba těla se 

výrazně neliší od stavby běžné populace. Z toho lze usuzovat, že antropometrická stavba 

není určující faktor, co se týče fotbalového výkonu. (Cossio-Bolanos a kol., 2012; Strauss 

a kol., 2012) Hráči vyššího vzrůstu budou mít jistě převahu v hlavičkových soubojích, 

oproti tomu hráči s nižší výškou budou nejspíše využívat svých kratších končetin a tím i 
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lepší koordinace, budou dominovat v soubojích, kdy je míč na trávníku (Hencken a kol., 

2006; Gil a kol., 2007). Z tohoto tvrzení však vyvstává otázka: ,,Hráč s výškou 160 cm 

nemůže přeci působit v roli brankáře nebo hrotového útočníka.‘‘ Na toto tvrzení existuje 

jednoduchá odpověď. Ideální stavba těla pro hráče fotbalu neexistuje, existuje však 

alespoň hrubý odhad vhodné tělesné stavby pro hráče na určitých postech. Kupříkladu 

brankář bude nejspíše vysoký, urostlý hráč s dlouhými končetinami. Naopak střední 

záložník bude vzrůstu nižšího, což mu díky kratším končetinám a níže položenému těžišti 

umožní dosáhnout vyšší obratnosti a kontroly míče, která je ve středu hřiště naprosto 

nezbytná (Sutton a kol., 2009; Nikolaidis a kol., 2014). 

 

   Další kapitolou struktury herního výkonu je technika. Pokud jsou hráči dostatečně 

kondičně připraveni, pak nastává čas na osvojování a zdokonalování technických 

dovedností. Hráč by měl být schopen danou technickou dovednost zvládat efektivně a 

účelně, umět ji realizovat i pod tíhou deformačních vlivů (například s přítomností 

soupeře) (Bedřich, 2006). Mezi specifické fotbalové dovednosti lze řadit střelbu, 

obcházení soupeře, vedení míče, přihrávky, hru hlavou, zpracování míče a obrané 

činnosti jednotlivce bez míče. Ve vyšších soutěžích je naprosto nezbytné osvojit si tyto 

dovednosti na co nejvyšší úrovni. 

 

   Taktika a taktické faktory zaujímají pomyslnou špičku pyramidy ve struktuře herního 

výkonu. Bez předchozích schopností a dovedností nelze efektivně rozvíjet a pracovat na 

taktických faktorech. Hráč musí v utkání čelit mnoha herním situacím, které musí 

bleskově řešit, rozhodovat se a vyhodnocovat. Úspěšnost správně vyřešených herních 

situací je faktorem v hodnocení týmového herního výkonu. (Bedřich, 2006) Taktika však 

není stejná v každém utkání, je nutné brát ohled na cíl utkání, zda náš tým vyhrává, zda 

prohrává, jak moc známe silná a slabá místa soupeře, jaké rozestavení soupeř využívá, 

jaké hráče v mužstvu má a v neposlední řadě maličkosti, jako je počasí, či výška trávníku. 

I takovéto faktory ovlivňují taktiku mužstva, která je velice proměnlivá a nestabilní 

(Jankovič a kol., 2011). 

  

   V poslední skupině faktorů nelze vynechat psychické vlastnosti hráče, charakter a 

temperament. Tyto psychologické vlastnosti velkou měrou ovlivňují hráčovo chování 

v různých situacích, mohou nastat i vypjaté situace, například pokud se týmu nedaří a 

prohrává v důležitém zápase. Někteří hráči se dokáží v těchto situacích povzbudit, jiní 
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naopak hledají vinu v druhých a shazují celý týmový herní výkon (Mesagno a kol., 2013). 

Velice důležitá vlastnost hráče je optimální úroveň motivace. Ideální je u hráče vzbudit 

vnitřní motivaci (chci podat co nejlepší výkon, zvítězit a dokázat si, že na to mám) a ne 

vnější (chci dát gól, protože mám od klubu slíbené prémie za každý vstřelený gól). 

Z psychických faktorů ještě nelze opomenout komunikaci a vztahy mezi jednotlivými 

hráči (Ommundsen a kol., 2009). 

 

2.2.1. Individuální herní výkon (IHV) 

   Dle Dobrého (1988) lze chápat individuální herní výkon jako sumu herních činností 

realizovanou v průběhu utkání. 

   Velice výstižnou definici individuálního herního výkonu uvádí Dovalil (2002) ve své 

publikaci: ,,Individuální herní výkon je systémem jednotlivých výkonů ve všech herních 

dovednostech, realizovaných ve specifických podmínkách utkání a jejich vzájemných 

vazeb a tvoří zároveň subsystém v systému týmového herního výkonu a tím i v systému 

sportovního tréninku. Individuálním herním výkonem tedy rozumíme kvalitu a kvantitu 

hráčem uskutečněného jednání v průběhu utkání spolu s vlivem tohoto jednání a 

osobnosti hráče na jednání spoluhráčů a také protihráčů.“ Kvalita jednání hráčů je v tomto 

smyslu určována stupněm splnění herních úkolů, které stojí před hráči v každé jednotlivé 

herní situaci.‘‘ 

 

   Votík (2011) hovoří o individuální herním výkonu jako o základu týmového herního 

výkonu v utkání a lze zvýšením IHV přímo zvýšit kvalitu THV. S tímto tvrzením se 

ztotožňuje i Buzek (2007) a Fajfer (2005), kteří uvádí, že individuální herní výkon tvoří 

základ pro týmový herní výkon, týmový výkon dle těchto autorů není možno realizovat 

bez individuálních výkonů, a tudíž individuální herní výkony přímo ovlivňují kvalitu 

týmového herního výkonu. 
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 Obr. 1 schéma individuálního herního výkonu ve fotbale – převzato od Fajfera (2005) 

  Votík (2005) vymezuje složky individuálního herního výkonu jako:  

- herní dovednost  

- pohybové schopnosti 

- somatické charakteristiky 

- psychické charakteristiky 

 

   Votík (2011) dále vymezuje činnosti, dle kterých je možné posuzovat individuální herní 

výkon, jsou to:  

- Pohyb hráče po hřišti z pohledu jeho role v týmu 

- Schopnost spolupráce s ostatními hráči, sledování prostoru kolem sebe 

- Zpracování míče 

- Sledování a předvídání soupeře s míčem i bez něj 

- Střelba (ze všech možných střeleckých pozic) 

- Ovládání míče (dribling, obcházení soupeře, zastavení míče) 

- Přihrávky (úspěšnost, přesnost, razance) 

- Chování po ztrátě míče 
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2.2.2. Vliv agility na individuální herní výkon 

   Z Votíkova (2011) rozdělení je patrné, že mnoho činností, dle kterých je možno 

posuzovat individuální herní výkon, je podmíněno jistou úrovní agility. Jedná se převážně 

o ovládání míče (dribling, obcházení soupeře), chování po ztrátě míče, zpracování míče 

a střelba. V těchto momentech je dostatečná úroveň agility nezbytná. Lze do jisté míry 

mluvit o přímé úměře, čím vyšší úroveň agility, tím lepší výkon ve výše jmenovaných 

dovednostech. Tyto dovednosti jsou charakteristické rychlými změnami směru pohybu, 

klamavým pohybem těla i rychlými pohyby jednotlivých segmentů těla, jedná se o 

pohyby silně korelující s úrovní agility. Není tedy pochyb, že agility má na individuální 

herní výkon značný vliv a lze říci, že ho i přímo ovlivňuje. 

 

 

2.2.3. Týmový herní výkon (THV) 

   Dle Fajfera (2005) je týmový herní výkon sumou individuálních herních výkonů. 

S touto definici je v rozporu definice Votíka (2016): ,,Týmový herní výkon je sice 

podmíněn individuálními herními výkony všech členů mužstva, ale není jen jejich 

pouhým souhrnem. Jednotlivé IHV se navzájem doplňují, kompenzují a podléhají také 

vzájemnému regulačnímu působení.‘‘ K tomuto pohledu se přiklání i Perič (2010) a 

Buzek (2007). 

   Dle Buzka (2007) je týmový herní výkon založen na individuálních herních výkonech, 

vyžadujících blízkou a intenzivní spolupráci při prosazování svých cílů vůči soupeři. 

Týmový herní výkon nelze chápat jako pouhý souhrn individuálních herních výkonů 

hráčů. Je podmíněn výkony ostatních spoluhráčů s uplatněním integračního přístupu. 

   Přikláním se spíše k pohledu Votíka (2016), Buzka (2007) a Periče (2010), kteří se 

shodují, že v týmovém výkonu nezáleží pouze na jednotlivých individuálních herních 

výkonech, ale na dynamice vztahů mezi nimi. Z fotbalové praxe lze uvést mnoho 

příkladů, kdy klub koupil skvělého hráče s vysokým individuálním herním výkonem, ale 

týmový výkon klubu tímto utrpěl a klesl místo předpokládaného nárůstu. Často to bývá 

způsobeno typem hráče (převážně jeho psychickými vlastnostmi), který nemusí 

zapadnout mezi ostatní hráče v daném klubu a naruší strukturu vnitřních vztahů 

fotbalového mužstva. 
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Obr. 2 Schéma týmového herního výkonu – převzato od Fajfera (2005) 

 

 Týmový herní výkon lze sledovat a hodnotit několika způsoby. Dle Bedřicha (2006) jsou 

to tyto: 

Pozorování - plánovité sledování hry, hráčů a jejich činností.  

Expertíza – jedná se o kvalifikované posouzení činnosti hráče (hráčů), jejíž objektivita 

roste s počtem expertů, kteří hodnotí předem vybraná kritéria.  

Kombinované - hodnocení experty a trenéry zahrnuje hodnocení všech hráčů (každý hráč 

hodnotí každého včetně sebe) (2006). 

 

2.2.4. Vliv agility na týmový herní výkon 

 

   Jak je z definic týmového herního výkonu patrné, úroveň je ovlivňována individuálním 

herním výkonem, který je ovlivňován úrovní agility. Je tedy logické, že agility bude 

přímo ovlivňovat i týmový herní výkon. Lze však předpokládat, že vliv bude mnohem 

menší, než je tomu u individuálního herního výkonu. Nelze počítat s tím, že rozvojem 

úrovně agility výrazně ovlivníme týmový herní výkon. Takovýto rozvoj jistě bude mít 

pozitivní vliv, ale nebude tolik výrazný, jako je tomu u individuálního herního výkonu.  
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2.3. Žákovská kategorie  

   Na úvod této kapitoly bych rád vymezil pojem žákovská kategorie ve fotbale. 

Žákovskou kategorií je dle fotbalové asociace České republiky označováno věkové 

rozpětí od 11 do 14 let (základní věk) a od 12 do 15 let (dovršený věk). Dle FAČR je 

tento věk dále rozdělován do dvou podkategorií a to na mladší žáky (11 - 12 let základního 

věku) a starší žáky (13 – 14 let základního věku) viz. Tabulka 1. Rozdělení věkových 

kategorií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 1. Rozdělení věkových kategorií – převzato z FAČR 

 

   V mé práci tvořili probandy hráči z kategorií U12 a U13, což jsou ročníky spadající do 

kategorie mladších žáků. Tato kategorie se nachází na přelomu mladšího a staršího 

školního věku. 

 

2.3.1. Mladší školní věk 
 

Vymezení 

   Dle Langmeiera (1991 a 1998) je mladší věk definován následovně: 

Začíná od nástupu do školy tj. 6 let a končí cca. kolem 11. a 12. roku (do začátku 

psychického a tělesného dospívání). Zpravidla se kryje s prvními pěti lety školní 

docházky. 
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   Perič (2012) mladší školní věk vymezuje následovně: ,,Období od 6 až 7 let - období 

pohybového neklidu, nestálost, živost, děti neustále v pohybu, mají potřebu něco dělat, 8 

až 10 let "zlatý věk motoriky" nejsnadnější učení pohybových dovedností - stačí perfektní 

ukázka a učení probíhá v podstatě samo.‘‘ Z této definice je patrné, že dle Periče (2012) 

je již kategorie mladších žáků zařazována do kategorie staršího školního věku. Langmeier 

(1991 a 1998) naopak mladší žákovskou kategorii zařazuje částečně do mladšího a 

částečně do staršího školního věku. S myšlenkou Langmeiera (1991 a 1998) se shoduje i 

Čáp (2001).  

   Následující vyjádření lze nalézt v publikaci Krejčířové (2006): „Jako mladší školní 

období označujeme zpravidla dobu od 6-7 let, kdy dítě vstupuje do školy, do 11-12 let, 

kdy začínají první známky pohlavního dospívání i s průvodními psychickými projevy.“ 

   Tématem vývojové psychologie se zabývá také Vágnerová (1996), která ve své 

publikaci uvádí následující definici mladšího školního věku.: ,,Toto období trvá od 

nástupu do školy, tj. přibližně od 6-7 let do 11-12 let, do doby, kdy dítě přechází na druhý 

stupeň základní školy a pomalu vstupuje do puberty.“ 

   V podstatě většina publikací zabývající se psychologickým vývojem se shoduje na 

horní hranici 12 let mladšího školního věku. Budu se v mé práci tedy řídit rozmezím 6 – 

12 let. 

Popis 

   Tento věk lze charakterizovat jako věk po tvarové přeměně, dítě má dlouhé končetiny, 

osifikace kostí není dokončena. Děti často spíše přeceňují své síly, a proto je důležité 

hlídat jejich zátěž. V tomto věku dochází k psychické přestavbě převážně v souvislosti s 

nástupem do školy: 

 – zvídavost jako podmínka učení 

- rozvoj poznávacích procesů, důležitá je zásada názornosti – myšlení je stále názorné 

(Langmeier, 1991) 

   Dítě opouští dřívější myšlení magické, antropomorfické. Má stále rádo pohádky, ale 

zajímá se již i o encyklopedie, krátké povídky, zeměpisné, technické, historické knihy a 

časopisy. Vzdělává a poučuje se i například z televize, internetu a všemožných výletů. 

Život dítěte je možné rozdělit do dvou skupin a to na školní práci (psaní úkolů, škola atd.) 

a hru (herní a zájmové činnosti). Postupem času se stává učení hlavní náplní (Čáp, 2001). 
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- pro dítě je důležité postavení v dětských skupinách 

- stále přetrvává živá fantazie 

- na počátku tohoto období je dítě závislé na sdělení od autorit (rodičů, trenérů atd.), 

později si však tato sdělení samo ověřuje a rozhoduje o jejich platnosti, vzniká mnohem 

větší kritičnost vůči autoritám 

- rapidně se zlepšuje jemná a hrubá motorika 

- emoce jsou stabilnější než v předškolním věku nebo pubescenci, emoce jsou mnohem 

lépe zvládnuté a jsou stabilnější. Objevuje se dlouhotrvající radostná nálada, která je pro 

mladší školní věk charakteristická. 

- vnímání je přesnější, představy jsou často detailní (eidetická vloha) (Langmeier, 1998). 

Psychologické novotvary vyskytující se v mladším školním věku: 

- plánování a provádění úkonů 

- schopnost reflexe 

- záměrnost (cíle, překonávání překážek) (Langmeier, 1991) 

Kognitivní vývoj 

   Mozek dítěte v předškolním věku svojí velikostí dosahuje spodní hranice velikosti 

mozku dospělého člověka. Výrazná gerifikace nastává u obou hemisfér, vyskytuje se již 

poměrně dobře vyzrálý nervový systém, neurony jsou schopné synchronní aktivity. 

Odpovídá tomu vyšší úroveň kognitivního vývoje a s tím související vyšší autonomie 

(Vágnerová 1996). 

   Dítě chápe vztahy mezi různými ději a procesy, ovšem za předpokladu, že je schopno 

si tyto vztahy názorně představit na základě vlastní činnosti (Vágnerová 1996). 

   Na počátku dospívání (11 let) je dítě schopno vyvozovat soudy zcela formálně, obsah 

si však ještě není schopno přesně představit. V tomto období se v oblasti myšlení tedy 

jedná o stádium konkrétních operací = dítě je schopno různých transformací v mysli 

současně – může chápat identitu, zvratnost, vzájemné spojení různých myšlenkových 

procesů do jedné sekvence (současné posouzení výšky a šířky skleničky). Jde tedy o 

kvalitativně nový způsob usuzování. Mnohem lépe chápe příčinné vztahy, neomezuje se 
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pouze na jednoduchá vysvětlení (proč žárovka svítí – protože jsem zmáčkl vypínač), ale 

snaží se pátrat po detailnějších a přesnějších příčinách (Langmeier, 1991). 

Paměť  

   Dochází k rozvoji paměti, dítě je schopno využívat různé strategie sloužící 

k zapamatování si určitých informací (Čáp, 2001). 

Učení 

   Dítě se již neučí tolik nahodile jako v předchozích stádiích vývoje. Objevuje se 

plánování. Dítě se učí, jak se má učit (Čáp, 2001). 

 

2.3.2. Starší školní věk 
 

Vymezení 

   Definice staršího školního věku dle Langmeiera (1991): ,,od 11-12 do  15 let. 

V jednotlivých oblastech může být jedinec různě vyspělý.‘‘ 

 

   Perič (2012) starší školní věk vymezuje dle následujícího rozdělení: ,,10 až 12 let - do 

nástupu puberty, možné ještě snadné učení, 12 až 14 let - výrazné omezení učení, 

zhoršená je hlavně kvalita.‘‘ 

 

   Čáp (2001) se také domnívá, že starší školní věk je shodný obdobím pubescence (11 – 

15 let). 

 

   Autoři, vyjma Periče (2012), se shodují na vymezení staršího školního věku od 11 do 

15 let. Peričův pohled si vysvětluji jiným zaměřením jeho publikací, nejedná se totiž o 

vývojovou psychologii nýbrž o sportovní trénink, kde může být toto posunuté rozdělení 

platné. V mé práci tedy budu vycházet z rozdělení většiny autorů a to na věk od 11 do 15 

let. 

 

Popis 

   Období staršího školního věku bylo S. Freudem nazváno genitálním stádiem. Nové 

oživení sexuálního pudu je dle Freuda charakteristické právě pro toto období, oživení je 



22 
 

však zcela na nové úrovni než dříve. Dítě v tomto věku je již méně egocentrické a nejde 

mu ve vztahu pouze o uspokojení jeho vlastních potřeb. 

   Začátek tohoto období je vymezen prvními známkami pohlavního zrání. Chlapci mají 

obecně pubertu později než dívky, tudíž je potřeba u nich počítat cca. s ročním posunem 

(Čáp, 2001). 

   Langmeier (1991) rozděluje starší školní věk do dvou kategorií:  

1. prepuberta - dívky 11-13 – mírné zrychlení tělesného růstu, objevují se první 

sekundární pohlavní znaky, období končí první menstruací, chlapci asi o rok později, 

ukončení je méně výrazné 

2. puberta - do dosažení reprodukční schopnosti (Langmeier, 1991) 

 

   Dochází k růstovému skoku, který negativně ovlivňuje koordinaci. Děti jsou schopné 

vyrůst i o 10 cm za rok, což zákonitě musí mít negativní dopad na vnímání jejich těla v 

čase a prostoru. Tento fakt je nutné zohlednit právě při agility a motorických testech, 

neboť by touto skutečností mohl být ovlivněn výsledek testování. 

 

Psychologické novotvary 

- emoční labilita 

- nejistota plynoucí z neurohormonální přestavby organismu, z postavení mezi světem 

dětí a dospělých, z rozporu mezi rozumovým vývojem a nedostatkem zkušeností 

(Langmeier, 1991) 

- Perič (2012) uvádí ve své publikaci, že v tomto období dochází k rozvoji abstraktního 

myšlení 

- pocit dospělosti – touha být dospělý a být za dospělého pokládán, být samostatný, 

kritičnost (Langmeier, 1991) 

 

Kognitivní vývoj 

 

   Jedinec je již schopen přemýšlet o jevech, které si není schopen představit, začíná 

chápat i abstraktní pojmy. Zvládá při řešení problému uvažovat i o různých alternativách 

řešení. Stoupá kritičnost směrem k autoritám a jejich postojům. Objevuje se porozumění 

významu morálky, co je správné a co není. Utlumují se živé představy, které byly typické 

pro mladší školní věk, s tím souvisí pokles eidetické schopnosti (Vágnerová 1996). 
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   Stále roste slovní zásoba a schopnost vyjadřování. Narůstá schopnost aplikovat logické 

operace a postupy pro řešení problémů nebo dosahování cílů. Rozvijí se schopnost 

vnímání, zejména pak zrakového, které souvisí s abstraktním myšlením (Langmeier, 

1998). 

 

   Úsilí o samostatnost, vlastní názor, který má tendence přepjaté kritičnosti vůči okolí 

(Perič, 2012). 

 

   Perič (2012) ve své publikaci uvádí několik trenérských postupů, které by měli být 

v tomto věku dodrženy: 

 -sport - nejen hra, ale také povinnosti 

- zájem o sport, ale není středem světa  

- trenér - starší a zkušenější přítel, otevřený a chápající 

- taktní, diskrétní, obtíže s nadhledem (přechodné, dané věkem) 

- zasahovat, když přesáhnou určitou mez  

- ne ironie, autoritativnost a mentorování  

- osobní příklad 

 

Paměť 

   Rozvoj paměti dále pokračuje i v tomto věku, pozitivně přispívá vyšší úroveň logického a 

abstraktního myšlení 

Učení 

   Dítě je schopno se účinněji učit na základě poznání logických souvislostí, méně roste 

schopnost osvojování materiálu, který nedává smysl, memorování (Langmeier, 1991). 

 

2.3.3. Senzitivní období u žákovských kategorií 

 

   Termín senzitivní období byl poprvé použit holandským biologem Hugem de Vries 

(https://montessori-nw.org/blog/sensitive-periods-hugo-de-vries-jacques-loeb-and-the-

porthesia-larvae). De Vries ukazoval senzitivní období na příkladu mladých housenek 

motýla. Všiml si zvláštního období, kdy jsou housenky vybaveny extrémně zvýšenou 
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citlivostí na světlo, která jim pomáhá nalézt mladé listy, které jsou schopny zkonzumovat. 

Po té, co jim však narostou mohutnější kusadla, se tato zvýšená citlivost vytrácí. Jedná se 

tedy o první zmínku o jakýchsi senzitivních období. 

   De Vriesovu myšlenku následně rozvedla Maria Montessori, která přenesla tento termín 

do oblasti lidského vývoje. Zabývala se prací s dětmi a právě u nich pozorovala podobné 

chování, jako popisoval De Vries. V určitých činnostech byly děti v různých vývojových 

období různě rozvinuté nezávisle na podmínkách vnějšího prostředí. Pokud dáme dítěti v 

jeho senzitivním období odpovídající pomůcku nebo mu navrhneme vhodnou podpůrnou 

činnost, velmi rychle ji zvládne a využije svůj potenciál získat hlubší porozumění dané 

věci či snadnější a dokonalejší zvládnutí dané činnosti (Montessori, 2017). 

 

   V dnešní době je u nás nejvíce používána definice dle Periče (2004): ,,Senzitivním 

obdobím se rozumí určité období, ve kterém dochází k nejvýraznějšímu nárůstu 

předpokladů pro rozvoj konkrétní pohybové schopnosti. Senzitivní období pro rozvoj 

jednotlivých pohybových schopností.‘‘ 

 

   Starší definice Marie Montessori (2017) popisuje senzitivní období následovně: 

,,Specifická a dočasná období zvýšené vnímavosti, kdy jsou děti schopné se učit určitým 

dovednostem snadno, lehce a bez úsilí. Jsou vnitřně motivované a poháněné zevnitř k 

určitým aktivitám. Pokud aktivita uspokojuje jejich citlivost, projevuje se u nich 

spontánní koncentrace. Například, pokud jsou děti v citlivé fázi na řád, budou vnitřně 

poháněny vyhledávat ve svém okolí aktivity, které zahrnují třídění, párování, 

uspořádávání a organizování. Uvidíme je, jak si vyberou ze svého okolí právě tyto 

aktivity, budou se na ně plně soustředit celou svou bytostí a opakovat je znovu a znovu 

bez jakékoliv vnější odměny či povzbuzování. Děti jsou vedeny od přírody k tomu, aby 

si z prostředí vybíraly právě ty činnosti, které uspokojují jejich vývojové potřeby.‘‘ 

 

   V následujícím odstavci jsem vybral dva pohledy zahraniční literatury na důsledky 

zanedbání senzitivních období. 

 

   Sportovci, kteří nevyužijí efektivně senzitivní období v raném věku, nejsou v dospělosti 

schopni dosáhnout svého maximálního potenciálu. Stagnace výkonosti je způsobena 

právě zanedbáním senzitivních období z důvodu soustředění se na soutěže místo na 
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trénink a rozvoj jednotlivých dovedností a schopností v senzitivních období (Balyi, 

Hamilton, 2004). 

   Toto tvrzení je v rozporu s výrokem Marie Montessori (2017), která považuje senzitivní 

období sice za velmi důležité a radí ho využít v co největší míře, ale dodává, že je možné 

zanedbané senzitivní období dohnat i v pozdějším věku. Stojí to mnohem větší úsilí, ale 

dle Montessori (2017) lze období v plném rozsahu dohnat.  

 

   Osobně bych se přikláněl k odbornému článku Balyi a Hamiltona (2004), neboť 

vycházejí z mnoha vědeckých studiích a jejich pohled je více zaměřen na sport. Rád bych 

se ještě pozastavil nad druhým problémem vyplývajícím z jejich článku a to ranou 

specializací. Z problematiky senzitivních období a interpretace Balyi a Hamiltona (2004) 

je evidentní úskalí rané specializace, zanedbání senzitivních období zaměřením se pouze 

na přípravu na soutěže a výkon v nich a tím nerespektování rozvoje kondičních 

schopností v nejefektivnější možné míře. U rané specializace se uvádí nižší výkonost 

v pozdějším věku a toto je jedna z příčin proč tomu tak je. 

 

   Konkrétní rozdělení senzitivních období je velmi přehledně popsáno Krištofičem 

(2006). Je však nutné brát uvedené roky kalendářního věku s určitou rezervou, neboť 

rozhodujícím faktorem je stupeň biologického vývoje dítěte tedy biologický věk. 

 

   Období mezi 7. – 10. rokem, kdy ještě není dobudována centrální nervová soustava, je 

vhodné pro rozvoj rychlostních, koordinačních a akčně-reakčních schopností. Pro 

dětskou motoriku je charakteristická neefektivnost, různé souhyby, které doprovázejí 

hlavní pohyb, jsou nadbytečné a energeticky neúsporné. Klademe důraz na rozvoj 

mezisvalové koordinace, na přesnost poloh a pohybů při dotváření pohybových 

stereotypů (především u celostních pohybů jako jsou běh, komíhání, houpání), na držení 

těla a funkci svalů. V tomto věku se děti učí hodně napodobováním, a proto je nutné dbát 

na kvalitu ukázky.  

   Mezi 9. – 10. rokem dochází k prudkému nárůstu percepčních schopností (vnímání 

okolí), děti lépe odhadují vzdálenost a rychlost pohybujících se předmětů, lépe rozlišují 

figuru proti pozadí, zlepšuje se periferní vidění. Proto je tento věk vhodný pro rozvoj 

orientačních schopností. Kolem devátého roku věku již děti překonávají s diferenciací 

pravé a levé ruky a je možné na základě testů laterality určit, který směr otáčení je pro 
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dítě přirozenější. Vestibulární aparát dozrává zhruba v jedenácti letech, což se projevuje 

zlepšením rovnovážných schopností.  

   Mezi 10. – 11. rokem dochází u dětí ke zvýšení efektivity tréninkového úsilí vlivem 

zdokonalení nervové regulace svalových činností.  

   Věkové rozpětí mezi 8. – 12. rokem se nazývá „zlatý věk motoriky“ a naší snahou je 

vybavit děti v jeho průběhu co nejširší škálou pohybových zkušeností (motorická kontrola 

je dobudována mezi 11. – 12. rokem). Naučené dovednosti se stávají stabilními a 

trvalými. Čím více zkušeností dítě má, tím snáze dokáže zpracovat verbální instrukci od 

učitele. Kromě přesných – kontrolovaných pohybů zařazujeme i „výbušné hry“, u kterých 

je prioritní dynamika pohybu (déletrvající absence rychlých pohybů může vést k utlumení 

dynamiky pohybového projevu). U dětí ještě nejsou dobudovány fyziologické 

mechanismy na zpracování a využití laktátu jako „paliva“ a jejich míra tolerance acidózy 

(kyselé prostředí – nízká hodnota pH v důsledku vyplavení laktátu) je také na nízké 

úrovni. Proto není účelné vystavovat děti velké anaerobní zátěži. Adekvátní specifická 

odezva v organismu nenastane, není na to ještě připraven. Ale krátkodobá intenzivní zátěž 

(do 20 s) není u dětí po šestém roce věku na závadu. Oproti anaerobní zátěži je aerobní 

odolnost (časově delší zátěž menší intenzity) u dětí jednou z nejtrénovatelnějších 

vlastností. Vytrvalostní schopnosti se mohou rozvíjet v kterémkoliv věku. V úrovni 

rytmických schopností prokazují dívky výrazné zlepšení již mezi 8. – 9. rokem, chlapci 

až mezi 13. – 14. rokem, kdy současně dosahuje úroveň rovnovážných schopností úrovně 

dospělých. Pro děti se obecně nedoporučuje plyometrická metoda tréninku (např. rozvoj 

odrazových schopností dolních končetin způsobem, kdy vlastnímu odrazu předchází 

seskok z vyšší podložky). Ale po jedenáctém roce věku lze v rozumné míře tuto metodu 

aplikovat (rozumnou mírou rozumíme například takové dávkování, které není 

doprovázeno bolestivostí v oblasti kolen – přetížení růstových chrupavek. V období 

růstové akcelerace rostou kosti rychleji než svaly a šlachy a v důsledku toho může dojít 

ke zhoršení flexibility (dočasný jev, řešit nenásilným kontinuálním strečinkem). V tomto 

období může také dojít vlivem změny pákových a objemových poměrů tělesných 

segmentů k celkovému zhoršení úrovně motoriky (mění se mechanika pohybu, měnící se 

tělesné proporce zhoršují sebevnímání a kontrolu pohybů). Přes nejednoznačný přístup k 

problematice rozvoje silových schopností se většina odborníků shoduje v názoru, že i u 

dětí je svalová síla trénovatelná. 

   Do 13.–14. roku (u dívek do 15 let) se svalová síla zvyšuje téměř lineárně, potom 

dochází souběžně s „růstovým spurtem“ k jejímu prudkému nárůstu. I u dětí vyvolává 
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posilování, podobně jako u dospělých, metabolickou odezvu v organismu, ale jiného 

druhu. Ještě nejsou dobudovány systémy pro specifickou odezvu, ale dochází ke zvýšení 

obecné kondiční kapacity (posilování tedy přináší jistý efekt i u dětí). V dětském věku je 

důležitější rozvoj mezisvalové koordinace (lze vnímat jako rozvoj silové obratnosti) než 

nárůst absolutní síly. Zvýšení svalové síly je především důsledkem neurologické adaptace 

a ne svalové hypertrofie, ke které v prepubescentním věku ještě ve větším měřítku 

nedochází. Proto by také měly v pohybové zátěži převažovat dynamické a vedené pohyby 

nad výdržemi (Krištofič, 2006). 

 

   Perič ve své prezentaci (Věkové a vývojové zákonitosti) uvádí graficky zpracovaná 

senzitivní období 

 

Senzitivní období silových schopností 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 2. Senzitivní období silových schopností – převzato od Doc. Periče (prezentace 

Věkové a vývojové zákonitosti) 

 

   Jak je z grafu patrné, v kategorii mladších žáků, na kterou se zaměřuji v mé práci, se 

objevuje střední efektivita pro základní a výbušnou sílu. 
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Senzitivní období koordinačních schopností 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 3. Senzitivní období koordinačních schopností - převzato od Doc. Periče 

(prezentace Věkové a vývojové zákonitosti) 

 

   Z grafu lze vyčíst, že dle Periče (prezentace Věkové a vývojové zákonitosti) v období 

mladších žáků dosahuje vysoké efektivity rozvoj komplikované motoriky, rovnováhy, 

reakce a přesnosti. Střední efektivita odpovídá schopnosti kombinace a malá efektivita 

v oblasti základní koordinace. Perič (2012) definuje věk 8 – 12 let jako období 

největšího kloubního rozvoje. 

Senzitivní období vytrvalostních schopností 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 4. Senzitivní období vytrvalostních schopností  
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- převzato od Doc. Periče (prezentace Věkové a vývojové zákonitosti) 

 

   V období mladších žáků lze samozřejmě mluvit pouze o aerobní vytrvalosti, která zde 

má střední efektivitu vynaloženého úsilí. 

 

Senzitivní období rychlostních schopností 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 5. Senzitivní období rychlostních schopností - převzato od Doc. Periče 

(prezentace Věkové a vývojové zákonitosti) 

 

   Graf odpovídá u mladších žáků vysoké efektivitě rozvoje frekvenční rychlosti, střední 

pak rychlosti akce. Nízká efektivita je zaznamenána v oblasti maximální rychlosti. 

 

 

2.4. Agility 

 

   Následující kapitola je zaměřena na pojmem agility. Nejprve bych pomocí 

chronologicky seřazených definic objasnil jeho význam a nastínil jeho vlastní vývoj. 

   Vůbec nejstarší definice agility, co se týče sportu, pochází od Altuga a kol. (1987): 

,,Agility je nejčastěji definována jako schopnost rychle změnit směr‘‘ 
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   V minulosti byl tento pojem chápán jako schopnost změnit směr nebo rychle začít a 

zastavit pohyb (Gambetta, 1996; Parsons & Jones, 1998). 

   Agility je v posledních letech velmi populární téma ve sportu a proto vzniklo nespočet 

dalších, propracovaných definic tohoto pojmu. Vybral jsem nejznámější a nejvíce 

používané definice objevující se v odborných článcích. 

   Měkota (2000) považuje agility za fyzickou schopnost, která svou podstatou patří mezi 

„smíšené“ fyzické schopnosti. Je určována kvalitou regulace (CNS), analyzátory a také 

typem svalových vláken. Agility by proto měla být nadřazená rychlosti a koordinačním 

schopnostem. 

   Agility, jako reakce na podnět prostředí, je definována jako pohyb sestávající se z náhlé 

a rychlé výchylky těla. Agility lze označit jako neplánovaný pohyb, například náhlé 

zrychlení nebo zpomalení, za účelem zbavení se soupeřových hráčů (Sheppard, 2006). 

   Agility může mít mnoho podob, od jednoduchých akcí nohou až po pohyb celého těla 

v opačném směru ve vysoké rychlosti. Agility má tedy rychlostní složku, která ale není 

to nejdůležitější. Základní definice agility je příliš zjednodušující, protože se nyní 

považuje za mnohem více komplexní, zahrnující nejen rychlost, ale také rovnováhu, 

koordinaci a schopnost reagovat na změnu herní situace (Plisk, 2008). 

   Agility je schopnost změnit směr pohybu těla efektivně a produktivně (Verschuren, 

Bloemen, Kruitwagen a Takken, 2010). 

   Perič (2012) definuje agility (hbitost, živost) jako drobné prudké změny směru pohybu, 

obraty, krátké kroky, laterární pohyby, vše při vysoké frekvenci pohybu. Pro rozvoj této 

schopnosti jsou používány speciální dráhy, kde jsou využity různé pomůcky např. 

plastové kloboučky, lana, koordinační žebříky, pneumatiky, kužele atd. 

   V posledních několika desetiletích bylo pod pojmem agility označováno cokoliv, co 

vyžadovalo prudkou změnu směru několikrát za sebou. Jako nejdůležitější příklady 

můžeme uvést T-test, Illinois, Arrowhead a pro-agility test, které jsou historicky 

označovány za jedny z prvních agility testů. Je tomu tak, neboť jejich náplní je v co 

nejkratším čase překonat předem připravenou dráhu založenou na prudkých změnách 

směru (Jeffreys, 2006, Science for sport 2017). 

   Měření výkonu agility je důležité z hlediska plánování rozvoje sportovců. Za účelem 

stanovení výkonu agility se vyvíjí několik terénních testů, které mohou školitelé a hráči 
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snadno provádět. Společnou charakteristikou těchto testů je jejich použitelnost v terénu a 

jejich měřitelnost pomocí jednoduchých měřících sad. Illinois Agility Test, Agility Test, 

505 Agility Test, Pro-Agility Test jsou některé z testů, které se běžně ve sportu využívají 

(Karacabey, 2013; Young a Farrow, 2006; Sheppard a Young, 2006). 

   Záměrný rozvoj úrovně agility je účinnou základnou pro kontrolu motorických 

dovedností a neuromotorického systému. Je známo, že náhlé vychýlení těla nebo jeho 

segmentu je hlavním důvodem zranění. V důsledku zlepšené pohyblivosti v požadované 

úrovni se také vyvíjí individuální mechanika pohybu a snižuje se tak riziko zranění. 

Získání schopnosti rychlého vychýlení těla bude užitečné jak pro útočné tak obrané 

činnosti. Obecně tento jev bude mít příznivý výkon na nárůst výkonnosti (Little a 

Williams, 2005). 

   V odborné studii Hojky (2016), která shrnuje všechny vydané studie publikované na 

Web of science, PubMed a Scopus do roku 2016 mě zaujala studie Markovice (Markovic, 

2007), která se zabývala několika nejen agility testy (18,3 metrů člunkový běh, slalomový 

běh, SJ, CJ, SLJ, LSDJ 30cm, izometrické dřepy, lRM back Sq, výskoky ze dřepu se 

zátěží, maximal hoppingin place test). Faktorová analýza všech testů odhalila čtyři 

nezávislé faktory: výbušnou sílu, elastickou sílu, změnu směru pohybu a maximální 

sílu. Analýza lineární regrese odhalila mnohonásobné korelace mezi prediktory a 

kritériem (R = 0,41; p < 0,001), množství vysvětlených odchylek v agility výkonu 

způsobených silovými faktory bylo nízké (17%). Extensory dolních končetin jsou tedy 

dle výsledků této studie špatné prediktory pro výkon v agility. 

 

2.4.1. Vývoj agility 

   Jak bylo již z předchozí kapitoly zřejmé, agility prodělala od svého vzniku velké změny 

ve svém vývoji. Dokazují to následující 3 schémata rozdělení složek agility převzatá ze 

souhrnu agility studií Hojky (2016). 
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Obr. 3. Jednotlivé složky agility Jeffreys - zpracováno dle Jeffreyse (2011) 

   Z Jeffreysova (2011) rozdělení jednotlivých složek agility je na první pohled patrné, že 

agility rozděluje do 4 stejně hodnotných složek – perceptuální, kognitivní, fyzické a 

motorické. 

  

 

Obr. 4. Jednotlivé složky agility Sheppard - zpracováno dle Shepparda (2014) 
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   Sheppard (2014) o 3 roky později než Jeffreys (2011) rozděluje agility pouze na dvě 

stejně hodnotné složky a to percepce, dělání rozhodnutí a změna směru pohybu. Z jeho 

schéma je patrné, že začíná vyčleňovat i technickou složku jako důležitou. Jeffreys (2011) 

se ve svém rozdělení o technické složce ani nezmiňuje a nepovažuje ji v agility za 

podstatnou. Je to jeden z důvodů proč s Jeffreysovým (2011) rozdělením nesouhlasím, 

neboť ze své praxe mám ověřeno, že hráči, kteří technicky zvládají rychlé obrátky, dokáží 

při změně směru pohybu správně snížit těžiště a odrazit se ze špiček, zvládají při 

deceleraci zpomalit krátkými, rychlými kroky a v neposlední řadě mají zvládnutou 

správnou techniku běhu, dosahují mnohem lepších výsledků v agility testech než hráči s 

nedostatečně rozvinutou technikou těchto činností.  

 

 

Obr. 5 Jednotlivé složky agility Young, Dawson, Henry - zpracováno dle Younga, 

Dawsona a Henryho (2015) 

 

   Schéma vytvořeno Youngem, Dawsonem a Henrym (2015) je již velice propracované 

a dle mého názoru velmi odpovídá realitě složení agility. Agility je rozdělena do 3 složek 

a to kognitivní, fyzické a technické. Tito autoři již pochopili významnost technické složky 

a posunuli ji na úroveň kognitivní a fyzické složky, což se mě osobně velice líbí a z mé 

praxe to odráží realitu problematiky agility. 
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2.4.2. Agility ve fotbale 

   Trend dnešního fotbalu je takový, že se herní výkon posouvá převážně kondičním 

směrem. Hráči naběhají v zápase mnohem větší vzdálenosti než např. před dvaceti lety. 

Maximální rychlost hráčů se také zvyšuje, stejně tak nároky na jejich obratnost a sílu. 

Z tohoto trendu vyplývá, že i agility se posouvá a klade se důraz na stále vyšší a vyšší 

úroveň. Agility, jak je patrné z aktuálních definic viz. kapitola 2.4. Agility, – je dle 

definice prudká změna směru pohybu ve vysoké rychlosti, tudíž je využita převážně ve 

sprintech a bězích vysokou rychlostí. Ve fotbale, jak je známo, jsou sprinty a běhy ve 

vysokých rychlostech zastoupeny velmi málo.  

   Výzkum uvedený v odborném časopise The Journal of Strength & Conditioning (2013) 

interpretuje své výsledky v  následující tabulce.  

 

Tabulka 6. Rozložení sprintů ve fotbalovém utkání - převzato z The Journal of Strength 

& Conditioning (2013) 

   Výsledky se týkají počtu sprintů provedených v jednom zápase jedním hráčem. Měřeni 

byli hráči z nejvyšší fotbalové úrovně. Na první pohled je patrné, že hráči průměrně 

vykonali jen něco málo přes 10 sprintů za celý zápas a tudíž lze dedukcí odvodit, že 

momentů, kdy využili agility, nebylo mnoho. Jsou to však bezpochyby momenty klíčové 

pro průběh a výsledek utkání. V těchto situacích se rozhoduje o skórování gólu, 

obcházení soupeře, zisku míče, dorážce míče atd. Jsou to klíčové momenty, i když jich 

v utkání není mnoho, rozhodují však o vítezství či prohře mužstva. Je proto velmi důležité 

na tyto momenty soustředit pozornost.  

   Velmi podobný výzkum provedl Valter Di Salvo a kol. (2010) potvrzující výsledky The 

Journal of Strength & Conditioning (2013) co se týče velmi malého počtu sprintů za 

zápas. 



35 
 

 

Graf 1. Počet sprintů jednotlivých postů ve fotbalovém utkání -převzato od Valter Di 

Salvo a kol. (2010) 

   Dalším důkazem pro důležitost agility ve fotbale může být fakt, že profesionální hráči 

dosahují v agility testech mnohem lepších výsledků než hráči poloprofesionální nebo 

amatérští. Lze očekávat vysokou závislost mezi úrovní agility a individuálním herním 

výkonem ve fotbale. Toto tvrzení potvrzuje studie výzkumníků Kaplan, Turgut, Erkmen, 

Nurtekin, Taskin, Halil (2009) z odborného časopisu Journal of Strength and 

Conditioning Research (2009), která se zaměřuje na porovnání úrovně agility 

profesionálních a amatérských hráčů fotbalu. Studie potvrdila, že hráči z profesionálních 

soutěží dosahují podstatně vyšších výsledků v agility testech než hráči amatérské nebo 

poloprofesionální úrovně.  

 

Graf 2. Porovnání amatérských a profesionálních hráčů fotbalu  



36 
 

- převzato od Kaplan, Turgut; Erkmen, Nurtekin; Taskin, Halil (2009) 

 

2.4.3. Agility u žákovských kategorií 

   Nejprve bych rád uvedl, že se může z počátku zdát, že u hráčů v mladších žákovských 

kategoriích nebude agility tolik podstatná, neboť hráči nenaběhají ani zdaleka tak velkou 

vzdálenost jako dospělý hráči. Strudwick (2016) ve své publikaci uvádí, že naběhaná 

vzdálenost U12 v elitních mládežnických soutěžích průměrně odpovídá 5967m ± 1227m, 

zatímco v mužských kategoriích dosahuje průměrná hodnota 12 km, výjimky jsou 

schopny dosáhnut i 15km.  

   Avšak tomuto zprvu logickému tvrzení bych rád oponoval úvahou z jiného pohledu. 

Agility u mladších žákovských kategoriích je dle mé zkušenosti ještě důležitějším 

faktorem, než je tomu v mužských kategoriích. Opět bych rád toto tvrzení opřel o 

potvrzený fakt, že agility je změna směru pohybu v rychlosti (Sheppard, 2006; Perič, 

2012; Jeffreys, 2006). Hráči v mladších žákovských kategoriích mají velkou výhodu 

oproti starším kategoriím v neomezeném střídání. Hráči v kategorii mladších žáků totiž 

neumí ještě efektivně pracovat v laktátovém režimu a jdou do utkání s tím, že hrají na 

maximum bez šetření jakékoliv energie (neřeší se tolik taktika např. vzájemné přebírání 

hráčů, zónová obrana, ofsajdová past atd.), hráči hrají ve většině případů celoplošný 

pressing, tudíž jsou hráči velmi často ve sprintu a objevuje se i více změn směru pohybu 

v těchto vysokých rychlostech. Hráči sice častěji střídají, ale utkání se hraje pouze na 

polovině dospělého hřiště a tudíž je hra dynamičtější než dospělý fotbal. Počet sprintů 

jednotlivých hráčů je tedy mnohem vyšší než u mužské kategorie a z tohoto důvodu se 

objevuje i více momentů, kdy se projevuje agility.  

   Agility je dle Plíska (2008) podmíněna mnoha faktory např. koordinací, rychlostí atd. 

V žákovských kategoriích dle Peričova rozdělení senzitivních období (prezentace 

Věkové a vývojové zákonitosti) je vysoká efektivita rozvoje právě koordinace a 

frekvenční rychlosti, což jsou atributy velmi ovlivňující úroveň agility. Je tedy žádoucí 

rozvíjet právě tyto schopnosti mající v tomto věku svá senzitivní období a tudíž pomocí 

nich nepřímo rozvíjet a posouvat úroveň agility. 
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2.4.4. Příklady testů agility 

   Na úvod této kapitoly uvádím dva výzkumy, zkoumající ,,nejlepší‘‘ testy pro měření 

agility. První výzkum Stewarta (2014) zkoumal, které agility testy nejvíce korelují se 

složkami agility, tudíž jsou nejvalidnější pro měření a zkoumání agility. Výsledky 

výzkumu jsou následující: 

   Illinois, 505, L-run, T-test a Pro-Agility dosáhly nejvyšší úrovně korelace se složkami 

agility ze všech zkoumaných testů, dosahovaly úrovně korelace 0,84 až 0,89. 

   Sporise (2010) se ve svém výzkumu zabýval validitou agilitu testů pro fotbal. SBF, T-

test a sprint s obrátkou o 180° vyšly jako nejvíce validní a spolehlivé testy pro 

odhadování agility u hráčů fotbalu. SBF r = 0,78, T-test a sprint s obrátkou o 180° r = 

0,73. 

   Existuje však celá řada různých agility testů a každý z nich je něčím jedinečný. Některé 

testy mají výhodu velmi snadné přípravy a absence složitých a nákladných pomůcek, 

některé nám ukazují rozdíl mezi dominantní a nedominantní stranou těla, jiné jsou zase 

specifické řetězenými změnami směru pohybu atd. V této kapitole se pokusím vybrat ty 

nejznámější a nejpoužívanější nejen ve fotbale 

Illinois 

   Illinois agility test (IAT) byl poprvé představen v roce 1942 jako test zejména 

motorických schopností složen z běhu a slalomu (Cureton, 1942). Charakteristické 

vlastnosti testu Illinois jsou startovní poloha v leže následovaná rychlým přesunem do 

pozice ve stoje a více směrnými manévry kolem překážek (Raven, 1976). V krátkém 

výzkumu byla stanovena excelentní validita (r = 0,98, p < 0,001) u poloprofesionálních 

hráčů rugby. Testovaní hráči nezačínali v pozici v leže ale ve stoje (Gabbett, 2002). Četní 

autoři popsali Illinois jako validní měřítko více směrné agility pro různé sporty, aniž by 

byla nutnost stanovit před měřením jiné výkonnostní složky hráčů (Pearson, 2006, Miller, 

2006, Vescovi, 2008). 

Tento test byl použit v praktické části této práce 

Popis testu 

   Test je postaven ze čtyř kuželů vymezujících základní obdélník o délce strany 10 metrů 

a šířce 5 metrů. Tyto kužely tvoří start, cíl a otáčecí místo. Další čtyři kužely jsou 

umístěny na osu obdélníku tak, že jsou mezi nimi vytvořeny rozestupy 3,3 metrů. 
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   Testovaný subjekt vybíhá od startovního kuželu, dobíhá na úroveň kužele na protější 

straně a probíhá slalom kuželů tam i zpátky, nakonec probíhá kolem cílového kužele. Pro 

určení času hráče jsou využity fotobuňky snímající startovní a cílovou čáru. 

 

                                              Schéma agility testu Illinois 

 

Obr. 6. Illinois - převzato od Foulis (2015) Development of a Physical Employment 

Testing Battery for Armor Soldiers (2015) 
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505  

   Tento test byl vyvinut již v roce 1985, za účelem měřit úroveň agility v horizontální 

rovině. Jedná se o nejběžnější a nejvíce používaný test agility (Draper a Lancaster, 1985). 

V tomto testu se vyskytuje pouze jedna změna směru o 180°, což pro diagnostiku úrovně 

agility není úplně optimální. Objevuje se tedy spíše akcelerace a decelerace s pouze 

jednou obrátkou o 180°, což napovídá, že tento test bude korelovat s maximální silou, 

která podmiňuje akceleraci na takto krátkých úsecích. Toto tvrzení potvrzuje studie 

Nimphiuse (2010), která potvrdila vysokou korelaci výkonu v testu 505 s relativní a 

maximální silou dolních končetin. 

   505 test patří v současné době mezi jeden z nejvíce používaných agility testů ve 

sportovním odvětví. Jeho velkou výhodou je snadná příprava a minimum nutných 

pomůcek. Tento test pak velmi validně měří rozdíl mezi preferovanou a nepreferovanou 

stranou testovaného probanda díky obrátce vlevo a vpravo. Test prováděný s obrátkou 

vpravo se značí 505 R a test prováděný s obrátkou vlevo je označován 505 L. 

Tento test byl použit v praktické části této práce, pro určení času probanda byly využity 

fotobuňky. 

Popis testu 

   Hráč má k dispozici 10 metrů dlouhou náběhovou vzdálenost, na konci této vzdálenosti 

jsou fotobuňky, které hráč protíná a tím spouští časomíru. Následuje měřená vzdálenost 

5 metrů, na jejímž konci je čára, kde má běžec úkol provést obrátku o 180° a co nejrychleji 

běžet zpět 5 metrů a protnout fotobuňky, čímž se měřený úsek zastavuje. K realizaci testu 

tedy stačí pouhé 4 kužely, pásmo a 2 fotobuňky. 
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Schéma testu 505 (505 R) 

Obr. 7. 505 - převzato od Gabbetta (2013) Speed and Agility (2013) 

 

Arrowhead 

   Tento test zaměřený na změnu směru pohybu byl navržen speciálně pro fotbal a byl 

součástí testovacího protokolu NIKE SPARQ (SPARQ, 2009). Nepodařilo se mi nalézt 

studii, která by jednoznačně určila reliabilitu nebo validitu tohoto testu, existuje však 

mnoho studií, kde se badatelé zabývají využitím tohoto testu v praxi. Zaujala mě studie 

Chan, Lee, Fong, Yung, & Chan (2011), která zkoumala výsledky profesionálních, 

poloprofesionálních a amatérských fotbalistů v tomto testu. Potvrdila, že profesionální 

fotbalisté dosahují lepších výsledků o cca 0,5s než amatérští a poloprofesionální 

fotbalisté. 

   Arrowhead test je oblíbený u hráčů fotbalu převážně pro jeho jednoduchost a vysokou 

validitu. Vyskytují se v něm tři prudké změny směru, které mohou simulovat situaci ve 

fotbalovém utkání, kdy se hráč ocitá v útočné fázi (první dvě změny směru), poté přichází 

ztráta míče a hráč se přesouvá do obrané fáze a sprintuje zpět (třetí změna směru), aby 

zamezil např. soupeřově protiútoku. 

   Arrowhead test má dvě varianty, lišící se první obrátkou. Pokud hráč provádí obrátku u 

prvního kuželu o 90° vpravo, jedná se o test Arrowhead R, pokud je obrátka realizována 

o 90° vlevo jedná se o Arrowhead L. 

 

Popis testu 

   Hráč vybíhá ze startovní čáry. Dobíhá ke kuželu vzdálenému 10 metrů. U kuželu 

provádí obrátku o 90° vpravo nebo vlevo (dle zadání testu). Pokračuje dále v běhu 5 metrů 



41 
 

k dalšímu kuželu, kde provádí obrátku o 135° a běží ke kuželu na ,,špičce hrotu‘‘, kde 

provádí poslední změnu směru a běží 15 metrů zpět do cíle (místo, kde hráč test začínal). 

 

                                  

 

Schéma testu Arrowhead (Arrowhead L) 

 

Obr. 8. Arrowhead - převzato od Mark, Noon, Rob, Clarke, Akubat a Thake (2015) 
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T-Test 

   T-test je definován jako test, který měří čtyřsměrně agility a ovládání těla v prostoru, 

vyhodnocuje schopnost rychlé změny směru pohybu při zachování rovnováhy a bez ztráty 

rychlosti (Semenick, 1990).  

   T-test je jednoduchý na realizaci a to z důvodu minimálního nutného vybavení a 

přípravy. Pro úspěšný výkon v T-testu je třeba vysoké úrovně agility v kombinaci se silou 

dolních končetin a rychlosti. Ačkoliv se předpokládá, že T-test měří primárně úroveň 

agility, doposud žádný výzkum nepotvrdil, zda tomu tak opravdu je a z kolik procent 

výsledek v T-testu tvoří agility, síla dolních končetin a rychlost (Semenick, 1990).  

   V roce 2000 provedl Pauole (2000) výzkum, zabývající se zjištěním reliability a validity 

T-testu. Výsledkem bylo, že test dosáhl reliability r = 0,98 p<0,05. T-test dle výzkumu 

měří kombinaci komponent (agility, rychlost, síla) a je vhodný pro určení, zda je 

testovaný proband vhodný pro sport (má dobré/špatné předpoklady). T-test však není 

přímo koncipován pro zjištění úrovně agility jako takové. 

 

Popis testu 

   4 Kužely jsou rozestaveny do tvaru písmene T. Hráč začíná u spodního kuželu. Na 

pokyn hráč vybíhá vpřed 10 metrů ke kuželu, odkud zahajuje cval stranou vlevo 5 metrů 

k postrannímu kuželu, od kterého cválá 10 metrů vpravo, ke kuželu na pravé straně 

písmene T. Následně se cvalem vlevo vrací 5 metrů k prostřednímu kuželu, odkud běží 

vzad 10 metrů do cíle (místo odkud startoval). 
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                                                    Schéma T-testu 

 

Obr. 9. T-test - převzato od Abián (2005) 

Hexagon 

   Hexagon je agility test zaměřen převážně na složky rovnováhu a koordinaci při rychlém 

pohybu nohou (přeskoky snožmo) od středu ke každé ze šesti stran (Roetert, 1992). 

   Hexagon test je často používaný u hráčů basketbalu, neboť je specifický odrazem a 

dopadem na obě dolní končetiny současně (Brittenham, 1996). 

   Hexagon dle mého názoru není příliš vhodným testem pro hráče fotbalu, neboť ani 

vzdáleně nepřipomíná žádnou situaci vyskytující se ve fotbalovém utkání. Jistě se 

nestane, že by hráč prováděl opakované skoky snožmo. 
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Popis testu 

   Hráč začíná uprostřed šestiúhelníku o straně 66 cm. Na povel (popřípadě lze využít 

uprostřed šestiúhelníku desku zaznamenávající odraz) hráč provádí přeskok snožmo přes 

hranu šestiúhelníku a zpět, hned po té odraz přes vedlejší hranu a zase zpět. Takto hráč 

proskáče kolem dokola 3x celý šestiúhelník a teprve potom časoměřič zastavuje 

časomíru. Důležité je, aby byl testovaný proband v průběhu celého testu stále natočen 

jedním směrem. 

 

Schéma testu Hexagon 

 

Obr. 10. Hexagon – převzato od Arnot (1984) 

SBF test 

   Tento test je také nazýván jako ,,9-3-6-3-9‘‘ test a je velmi podobný člunkovému běhu. 

Dle Sporise (Sporis, 2010) se jedná o nejvíce validní test pro měření úrovně agility u 

hráčů fotbalu. Reliabilita tohoto testu dle Sporise (2012) dosahuje hodnot mezi  

r = 0,92 až r = 0,99 p<0.05. Jedná se o test, kdy je velmi ovlivňujícím faktorem schopnost 

rychlé akcelerace a decelerace, tudíž bude hrát velkou roli síla dolních končetin a 

koordinace celého těla. 
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Popis testu 

   Hráč na pokyn vybíhá 9 metrů vpřed, zastavuje u kuželu a vrací se pozpátku 3 metry 

zpět ke kuželu. Odtud vybíhá vpřed 6 metrů dopředu k dalšímu kuželu, u kterého se opět 

zastavuje a couvá 3 metry zpět. Následuje sprint vpřed 9 metrů do cíle, kde se zastavuje 

měřeny čas. 

 

Schéma SBF testu 

Obr. 11. SBF test - převzato od Sporise (2010) 

 

Pro-agility test 

   Test je známy také jako 5-10-5 člunkový běh. Tento test byl poprvé navržen a použit 

Harmannem a kol. (2000). V současnosti je využíván v testových bateriích pro 

Americkou národní fotbalovou ligu (NFL) a pro Americkou národní hokejovou ligu 

(NHL). Výhoda tohoto testu je, že nezkoumá reakční rychlost, pouze schopnost rychlé 

změny směru pohybu (Sayers, 2015). 

   Tento test je považován za velmi reliabilní a validní pro měření schopnosti rychlé a 

efektivní změny směru pohybu (Stewart, 2014). 

 

Popis testu 

   Hráč stojí čelem k fotobuňkám, test zahajuje pohybem vpravo nebo vlevo o 90° (lze si 

vybrat) a tím spouští časomíru. Běží k čáře vzdálené 5 metrů, kde provádí obrátku o 180° 

a běží k čáře vzdálené 10 metrů. Zde provádí druhou obrátku o 180° a běží protnout 

fotobuňky vzdálené 5 metrů. 
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Schéma Pro-agility testu 

 

Obr. 12. Pro-agility test - převzato od Watanabe (2019) 

 

 

2.5. Obecné motorické schopnosti a dovednosti u kategorie 

žáků 
 

2.5.1. Motorické schopnosti 

   Dle Fajfera (1990) jsou motorické schopnosti vnitřní předpoklady organismu pro 

realizaci pohybových činností. Projevují se pak právě v pohybové činnosti 

   Dle tvrzení Periče (2012) jsou motorické schopnosti velice stále v čase a pro jejich 

změnu úrovně je nutné dlouhodobé působení. Tyto schopnosti nelze zapomenout, lze 

pouze zvýšit či snížit jejich úroveň. 

   Bedřich (2006) definuje motorické schopnosti následovně: ,,Jde o vrozené předpoklady 

k pohybu, které lze do určité míry rozvíjet, ale nelze je získat.‘‘ 
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Obr. 13. Hrubá taxonomie motorických schopností - převzato od Měkoty a Novosada 

(2005) 

2.5.2. Motorické dovednosti 

   Dovednost je chápána jako učením získaný předpoklad ke správnému provedení 

požadovaného úkolu. Motorické dovednosti nám velice zjednodušují jakýkoliv pohyb 

včetně každodenních činností. Právě motorické dovednosti nám napomáhají řešit složité 

pohybové úkoly co nejekonomičtěji, nejefektněji, v co nejvyšší kvalitě a rychlosti. Jsou 

předpokladem k podávání stabilního a kvalitního výkonu. Lze u i nich, jako u 

motorických schopností, mluvit o velké stálosti v čase. Nemůže se tedy stát, že se 

dovednost z ničeho nic ztratí nebo objeví. Opět je nutné dlouhodobé působení k změně 

úrovně dovednosti. 

   Pohybové dovednosti jsou učením získané předpoklady sportovce efektivně, úsporně a 

účelně řešit pohybové úkoly (Perič, 2010). 

   Motorickým učením a opakováním získaná pohotovost (způsobilost, připravenost) k 

pohybové činnosti, k řešení pohybového úkolu a dosažení úspěšného výsledku (Měkota, 

Cuberek, 2007). 
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   Prostřednictvím učebních a cvičebních postupů na základě motorických schopností 

vytvořená, značně automatizovaná komponenta motorické činnosti (Schnabel a Thies, 

1993). 

   Získávání nových motorických dovedností je dle Hirtze (1985) podmíněna 

dostatečnou úrovní koordinace. Dle tohoto autora existují velmi úzké vazby na kvalitu 

osvojování a rychlost osvojování s koordinačními schopnostmi, bez jejichž dostatečné 

úrovně není možné téměř žádného posunu v kvalitě a osvojování těchto dovedností. 

   Motorické dovednosti lze rozdělit dle Periče a Dovalila (2010): 

Primární dovednosti – jedná se v podstatě o úplně základní pohyby člověka, patří sem 

základní chůze, běh, skoky. Tyto dovednosti jsou charakteristické nejvyšší mírou 

všeobecnosti. Jejich učení je dáno přirozeným vývojem člověka.  

Pohybové dovednosti – již nejsou součástí přirozeného vývoje, ale současně nesouvisí 

se sportovní specializací. Může to být například jízda na kole pro plavce, bruslení pro 

atleta, či akrobatické prvky pro hráče fotbalu. Pohybové dovednosti jsou základem 

všestranné a všeobecné přípravy.  

Sportovní dovednosti – jsou to dovednosti, které konkrétně využíváme při sportovním 

výkonu a v dané specializaci. Jde o zvláštní případ pohybových dovedností, kdy 

kvantitativní a kvalitativní charakteristiky dovedností dostávají výkonnostní charakter 

(Perič a Dovalil, 2010). 

 

2.5.3. Hrubá motorika 

   Hrubá motorika zahrnuje pohyby končetin (rukou a nohou) a celého těla. Patří sem např. 

chůze, lezení, skákání, šplhání, sed, leh, házení, chytání, zaujímání různých poloh, běh, 

točení, houpání, koulení, nošení atd. (Szabová, 1999). 

   Michalová (2007) uvádí, že hrubá motorika je schopnost dítěte koordinovaně používat 

tělo jako celek. Rozvíjí se pohyby trupu, končetin a hlavy. Pro rozvoj jedince má velký 

význam zvládnutí hrubé motoriky. 

   Do hrubé motoriky lze zařadit 2 základní funkce a to posturální (udržení polohy) a 

lokomoční (realizace pohybu). Jejich úkolem je udržet základní výchozí polohu těla a 

provádět pohyb nejen jednotlivých segmentů, ale těla jako celku. Udržování polohy a 
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pohyb mají spolu úzkou souvislost a probíhají dynamicky. Udržování polohy probíhá 

neustále pomocí kontrakcí protilehlých svalů, čímž je dosaženo rovnovážnými pohyby a 

tělo je tak schopno zaujmout stabilní pozici (Véle, 1997). 

2.5.4. Jemná motorika 

   Hrubá motorika zahrnuje pohyby končetin (rukou a nohou) a celého těla. Patří sem např. 

chůze, lezení, skákání, šplhání, sed, leh, házení, chytání, zaujímání různých poloh, běh, 

točení, houpání, koulení, nošení atd. (Szabová, 1999). 

   Michalová (2007) uvádí, že se jedná o jemné pohyby, při kterých je souhra rukou a 

zraku. „Tato schopnost umožňuje dítěti provádět přiměřený prostorový odhad a dobře 

koordinovat pohyby rukou v závislosti na vizuálním vyhodnocení situace.“ Jemná 

motorika je rozvíjena pohyby prstů a dlaní. 

   Jemnou motorikou se rozumí obratná motorika (manipulace) s níž úzce souvisí 

sdělování a sdělovací motorika. Pro člověka jsou charakteristické právě tyto obratné a 

sdělovací pohyby, který je jako jediný schopný tvůrčí činnosti. Lze tedy z hlediska vývoje 

chápat jemnou motoriku za vyšší vývojový stupeň motoriky (Véle, 1997). 

   Systém obratné hybnosti je vybaven menšími svaly řízenými velkým počtem neuronů, 

v obratné hybnosti se klade větší nárok na přesnost a rychlou možnost variace pohybu 

než na svalovou sílu. Největší nároky v tomto směru se kladou na pohyby očních bulbů a 

na pohyby prstů (Véle, 2006). 

 

2.5.5. Motorika v mladších žákovských kategoriích 

   Mladší žákovská kategorie, jak již bylo v předchozích kapitolách definováno, je 

vymezena roky 11 až 13 let. V první půlce tohoto období se ještě objevuje tzv. zlatý věk 

motoriky, který je charakteristický snadným osvojováním nových, pohybových 

dovedností. Učení probíhá v podstatě samo, stačí perfektní ukázka a dítě je schopno ve 

velmi krátkém čase činnost věrohodně napodobit. Čačka (2000) uvádí, že v tomto věku 

si děti uvědomují schéma svého těla a jsou již dostatečně vybaveni prostorovou orientací. 

V tomto věku je ještě učení poměrně snadné, výraznější omezení se objevuje mezi 12. – 

14. rokem, je to způsobeno biologickým a psychickým vývojem. Dochází k změně 

proporcionality těla z důvodu rychlého biologického vývinu a tím i k rozbourání 
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naučených pohybových vzorců. Jako důkaz lze brát v potaz poměr hlavy a těla, který je 

u dětí 1/4 a však u dospělých 1/7 (Perič, 2012). 

 

2.5.6. TGMD 2 

   Zkratka TGMD 2 označuje anglický název Test of gross motor development, což by se 

dalo přeložit jako test vývoje hrubé motoriky. Tento test byl využit v praktické části 

práce, proto bych mu chtěl věnovat vlastní kapitolu a detailněji ho popsat. Tento test byl 

původně vyvinut ve Spojených státech amerických, brzy byl však rozšířen a zkoumán 

v dalších zemích (Čína, Nizozemsko a další).  

   Test TGMD 2 je složen ze dvou částí: lokomotorické a manipulativní. Každá z těchto 

částí se skládá z šesti dílčích testů. Lokomotorická z běhu, cvalu vpřed, cvalu bokem, 

skokem snožmo z místa, násobnými skoky po jedné noze a přeskoku překážky. 

Manipulativní část je složena z driblingu, hodu, chytání, odpalu, kopu a koulení. Každý 

jednotlivý test je proveden dvakrát, při čemž je testovaný subjekt nahráván pomocí 

videokamery. Následně si vyhodnocovatel přehrává záznam a hodnotí předepsaná kritéria 

v každém testu (vždy se rozhoduje mezi: splnil = 1 nebo nesplnil = 0). U každého testu 

je vždy několik kritérií, která jsou sledována, u běhu například: pohyb paží je opačný 

pohybu dolních končetin, dopad chodidla je na špičku nebo patu, v jeden moment jsou 

obě nohy ve vzduchu atd. Po vyhodnocení všech jednotlivých testů je skóre sečteno, čímž 

je získáno hrubé skóre, to je převedeno pomocí tabulek TGMD 2 na standardní skóre. 

Z něj je pak vypočítán opět pomocí tabulek TGMD 2 kvocient hrubé motoriky, který nám 

ukazuje úroveň obecné motoriky daného testovaného probanda. Z mé zkušenosti bych 

ještě vytkl dvě věci u tohoto testu. Test je velice vhodný a zábavný pro hráče v mladších 

žákovských kategoriích a poskytuje velmi dobrou zpětnou vazbu o úrovni obecné 

motoriky, kterou lze převést na věk, který je tomuto výkonu ekvivalentní, což některé 

hráče velmi pobavilo, když viděli svůj výsledek, který byl na úrovni 8 let při jejich 

kalendářním věku 12 let. Na druhou stranu je tento test velice náročný nejen potřebným 

vybavením a prostorem, ale také časově. Nejen samotné testování, ale i pozdější 

vyhodnocování výsledků, které zabere cca. 30 minut na jednoho hráče. Pokud trenér 

plánuje otestovat tým čítající 20 hráčů, musí počítat, že pouhé vyhodnocování zabere cca. 

10 hodin čisté práce. 
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   Rád bych přidal v následujícím odstavci vědecký pohled na tento test a jeho 

problematiku. Uvádím zde tři čínské studie ověřující validitu a reliabilitu TGMD 2 na 

čínských dětech (Jing a Hong-Xia, 2007; Liang a Li, 2005; Wong a Cheung, 2010). Jing 

a Hong-Xia (2007) zkoumali ve svém výzkumu reliabilitu TGMD 2, jako metoda byla 

zvolena test-retest a výsledkem byla reliabilita v rozmezí od r = 0,60 do r = 0,87. Existuje 

mnoho dalších studií z nečínského prostředí, pro příklad bych uvedl studie Houwena, 

Visschera, Hartmana, & Lemminka (2007) uvádějící hodnotu reliability odpovídající r = 

0,83, další studie pod vedením Houwena se svým týmem Hartman, Jonker, & Visscher 

(2010), která byla provedena o tři roky později na větším souboru testovaných subjektů, 

prokázala reliabilitu v rozmezí od r = 0,82 do r = 0,95. 

   Je však nutné brát výsledky z různých zemí s nadhledem. Ztotožňuji se s tvrzením 

Lianga a Li (2005), kteří tvrdí, že je rozdíl ve výsledcích například čínských a amerických 

dětí, neboť jsou mezi nimi velké kulturní a sociální rozdíly, což velice ovlivňuje výsledky 

v TGMD 2. Tedy obecné normy nebudou stejně platné pro americké i čínské děti. 

Kulturní rozdíly se projeví například sporty a činnostmi, ke kterým jsou děti od mládí ve 

školách a ve svém volném čase vedeni. Lze jako příklad uvést konkrétní test v TGMD 2 

a to odpal míčku pálkou. Pro americké děti je to běžná činnost, kterou tráví svůj volný 

čas. Není divu, baseball je v podstatě národní sport USA. Oproti tomu čínské děti nejspíše 

do kontaktu s tímto sportem nepřijdou a je tudíž logické, že v tomto testu nedosáhnou tak 

kvalitních výsledků jako americká populace.  

 

2.5.7. Biologický věk 

   Kapitola biologického věku je v mé prací z několika důvodů, jedním z nich je fakt, že 

v mladších žákovských kategoriích je velmi vysoký rozptyl kalendářního a biologického 

věku. Může to být jeden z faktorů, který ovlivní naměřené výsledky, a proto bych rád 

v následující kapitole objasnil problematiku a souvislosti biologického věku. 

   Staří je většinou určováno chronologicky (kalendářně) a určuje nám dobu, která 

uplynula od narození jedince. Lze však určit ještě jedním způsobem stáří a to biologickým 

věkem (Ďoubal, 1997). 

   Perič (2012) definuje biologický věk jako věk, který je dán stupněm biologického 

vývoje a nemusí se shodovat s věkem kalendářním. 
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   Kalendářní věk je totiž nedostatečný co se týče zjištění skutečné míry zestárnutí 

(vývoje), proto je v mnoha ohledech výhodnější brát v potaz věk biologický. 

   Biologický věk tedy vyjadřuje skutečný stav organizmu. Na rozdíl od kalendářního 

věku však popisuje reálně individuální stárnutí jedince, což někdy znamená, že kalendářní 

věk může být s biologickým věkem značně v rozporu (Anti-aging poradna, Měření 

biologického věku, 2011). 

 

Způsoby diagnostiky 

   Existuje několik metod pro zjišťování biologického věku, některé jsou více přesné, 

některé méně. Nejpřesnější metodou je bezesporu rentgen zápěstí a určení stupně 

osifikace kostí. Tato metoda se nazývá zjištění kostního věku. Rentgen je nutné provádět 

na zápěstí, neboť se na tomto místě vyskytují jak krátké tak dlouhé kosti a je tedy možno 

velmi přesně a spolehlivě rozhodnout o biologickém stupni vývoje daného jedince 

(Tanner, 2001). Velice moderní zařízení DEXA využívající této metody je kupříkladu 

přítomno v budově FTVS v Praze 6. Jedná se o metodu dvouenergiové rentgenové 

absorpciometrie. Testovaný subjekt si lehne na lehátko a za několik okamžiků je měření 

dokončeno a testovanému jsou během chvíle předloženy výsledky.  

 

   Dalším způsobem diagnostiky biologického věku je metoda výšky a proporcionality. Je 

však nutné znát výšku rodičů, výpočet je pak prováděn pomocí rovnice popřípadě dle 

nomogramů. Výsledek je spíše orientační, než aby nám ukázal přesnou hodnotu 

biologického vývoje. 

 

   Biologický věk lze také diagnostikovat dle stupně prořezání a mineralizace zubů, jedná 

se o tzv. zubní věk. V dětském a dorosteneckém věku se využívá stupeň prořezání zubů. 

Existují tabulky, podle kterých se tento stupeň porovnává a výsledek nám ukáže stupeň 

biologického vývoje (Šmahel, 2001). 

 

   Posledním způsobem je sexuální maturace. Je to děj začínající ukončením dětství a je 

přímo způsoben vlivem hormonů, které mají za následek rozvinutí sexuálních znaků. U 

obou pohlaví se tedy vyhodnocují sekundární pohlavní znaky, nejčastěji pubické 

ochlupení. Tato metoda není v praxi příliš využívána (Krásničanová, 2005; Zdravotnické 

noviny, 2010). 
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Využití biologického věku v praxi 

   Určení biologického věku má nedocenitelnou hodnotu v trenérské praxi. Obzvláště pak 

v žákovských kategoriích, kde jsou biologické rozdíly mezi jednotlivými hráči propastné, 

lze v jednom ročníku mít dva hráče biologicky rozdílné i o 4 roky. Takovýto rozdíl bez 

znalosti biologického věku mohou někteří trenéři zaměnit u akcelerovaného hráče za 

extrémní talent a u retardovaného hráče za nešikovnost. Naopak trenér, který má 

k dispozici stupeň biologického vývoje každého hráče, může svůj tréninkový proces 

velice efektivně individualizovat a dát hráčům vhodné zatížení pro jejich efektivní rozvoj. 

Vysvětlím to na příkladu: V kategorii U13 má trenér skupinu hráčů, kteří jsou biologicky 

opoždění, trenér o tom ví a může je v hlavní části tréninkové jednotky poslat do skupiny, 

která bude mít herní cvičení založené na aerobním energetickém krytím formou 

kontinuálního zatížení. Druhá skupina odpovídající biologickým věkem svému 

kalendářnímu věku dostane od trenéra cvičení, kde také převládá aerobní energetické 

krytí, jdou zde však například intenzivnější úseky. Hráči však mají stále kontinuální 

zatížení a aerobní energetické krytí. Třetí skupina hráčů biologicky akcelerovaných 

dostává od trenéra za úkol intervalovou hru, kde hráči nastupují do hry v intervalu zatížení 

a odpočinku 1/1 v maximální intenzitě a délce trvání zatížení 90s. Zde se již objevuje 

z velké části anaerobní energetické krytí, které jsou tito biologicky akcelerovaní hráči 

schopni zvládat. Jejich organismus je totiž již schopen pracovat v laktátovém režimu a 

efektivně jej odbourávat. Takto individualizovaný tréninkový proces je ideálním 

příkladem využití znalosti biologického věku svých hráčů. Bohužel v žádném klubu 

v České republice jsem se s takto nastaveným tréninkovým procesem nesetkal. 
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3. Praktická část 
 

3.1. Metodika 

   Data použita v mé práci byla získána při testování kategorií U12 a U13 fotbalového 

mužstva FC Tempo Praha realizována na UMT FC Tempo Praha. Obě tyto kategorie se 

účastní České ligy žáků, což je nejvyšší žákovská soutěž v České republice. Byl proveden 

pretest a posttest v agility testu Illinois, 505 R a L na dvou skupinách hráčů (kontrolní a 

intervenovaná). Mezi pretestem a posttestem byl rozestup 8 týdnů. Před pretestem byly 

obě skupiny otestovány testem TGMD 2 pro určení úrovně obecné motoriky. V období 

mezi pretestem a posttestem byla na intervenovanou skupinu (22 hráčů) aplikována 

intervence, která zahrnovala malé hry 2 na 2 na malém prostoru (cca. 10x10m). Hráči 

realizovali toto cvičení v zatížení 90s střídané s aktivním odpočinkem 90s. Tento cyklus 

zopakovali 6x. Kontrolní skupina v období mezi pretestem a posttestem realizovala běžný 

trénink, kde náplní hlavní části tréninku byly především hry 5 +1 a 7 + 1 realizované na 

hřišti (40x25m nebo 60x40m, dle formátu hry). U těchto her bylo praktikováno 

kontinuální zatížení 2x20 – 30 min. Hráči hráli bez střídání, tudíž se jednalo o střední 

intenzitu zatížení. Objevovala se i drillová cvičení zaměřená na situace 1 na 1, popřípadě 

střelbu. Tato cvičení byla realizována ve vysoké intenzitě. Obecně však převažovala herní 

cvičení formou velkých her, drillová cvičení byla spíše doplňkem tréninku. Po získání 

všech dat bylo provedeno vyhodnocení, komparace výsledků a potvrzení či zamítnutí 

hypotéz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14. Intervence 
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Obr. 15. Schéma časové souslednosti jednotlivých testů 
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   Základní soubor hráčů (44) byl na začátku testování rozdělen na 2 stejně početné 

skupiny (22 a 22). Následně byly obě tyto skupiny otestovány testy Illinois, 505 R, 505 

L a TGMD 2. Po té následovalo dvouměsíční období, kdy 1. skupina byla podrobena 

intervenci a 2. skupina měla pouze běžný trénink. Po tomto období byli hráči opět 

otestováni v testech Illinois, 505 R a 505 L. TGMD 2 již prováděno znovu nebylo, neboť 

dle metodiky tohoto testu nelze čekat změny ve výsledcích v takto krátkém časovém 

období. Po těchto naměřených výsledcích byla provedena komparace výsledků 1. a 2. 

skupiny a určení vlivu intervence. Následně byly ještě obě skupiny rozděleny do 3 

podskupin dle výsledků v obecné motorice a byl zjištěn vztah mezi úrovní obecné 

motoriky, výsledky v testech agility a zlepšení v těchto testech. 

 

3.2. Cíle 

   Cílem této práce je ověření efektu intervence formou malých her v kategorii mladších 

žáků na úroveň agility. Dalším cílem je zkoumání vztahu úrovně agility v závislosti na 

úrovni obecné motoriky. Zjišťován bude také vztah mezi zvýšením úrovně agility 

v závislosti na úrovni obecné motoriky.  

 

3.3. Úkoly práce 

   Data budou sbírána z testování hráčů kategorie U12 a U13 z FC Tempo Praha 

realizované na UMT FC Tempo Praha. 

   Na půlce hráčů bude aplikována intervence formou malých her po dobu 2 měsíců. 

Druhá polovina hráčů (kontrolní skupina) bude realizovat běžný trénink bez záměrné 

intervence. 

   V závěru práce budou přehledně vyjádřeny naměřené výsledky a vypočítány jednotlivé 

závislosti. 

   V závěru budou vyhodnoceny hypotézy a následně diskutovány s podobnými 

zahraničními výzkumy. 
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3.4. Hypotézy 

H1: Hráči s výší úrovní obecné motoriky dosáhnou v agility testech lepších výsledků 

než hráči s nižší úrovní obecné motoriky. 

H2: Intervenovaná skupina dosáhne většího zlepšení v úrovni agility, něž skupina bez 

intervence. 

H3: Hráči s nižší úrovní obecné motoriky dosáhnou většího zlepšení úrovně agility, něž 

hráči s vyšší úrovní obecné motoriky. 

 

3.5. Zkoumaná skupina 

   Všichni testovaní probandi byli hráči fotbalového klubu FC Tempo Praha v rozmezí 10 

– 13 let. Každý testovaný hráč a jeho zákonný zástupce podepsal informovaný souhlas 

s měřením, který byl schválen etickou komisí s jednacím číslem 140/2019 přijatou dne 

16.5.2019. Všem hráčům byl podrobně vysvětlen i předveden průběh testování. Hráčům 

bylo dopředu sděleno datum testování kvůli regeneraci a odpočinku před testováním, 

který měli hráči nařízený. Hráčům byla vždy před testy zkontrolována obuv (turfy nebo 

lisové kopačky). 

 

3.6. Testy agility 

   Jako testy pro určení úrovně agility byly z důvodu vysoké reliability, validity a snadné 

dostupnosti zvoleny testy Illinois, 505 R a 505 L. Jednotlivé testy jsou detailně popsány 

v teoretické části této práce. Test Illinois v kapitole 2.4. Agility, 2.4.4. Příklady agility 

testů, Illinois a test 505 R i L v kapitole 2.4. Agility, 2.4.4. Příklady testů agility, 505.  

   Testy byly realizovány ve dvou vlnách: 1. vlna (pretest) druhá polovina dubna, 2. vlna 

(posttest) druhá polovina června. Mezi vlnami probíhala u poloviny hráčů intervence 

formou malých her a u druhé poloviny běžný trénink. 

 

3.7. Test TGMD 2 

   TGMD 2 byl použit v praktické části mé práce pro zjištění kvocientu hrubé motoriky 

každého hráče. Detailní popis testu a informace viz. kapitola 2.5.6. TGMD 2 v teoretické 

části této práce. 
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3.8. Rozdělení do skupin 

   Hráči byli rozděleni do skupin dle jejich ročníku. Ročník 2007, u kterého působím jako 

trenér, jsem vybral jako skupinu, u které bude aplikována intervence. Toto rozhodnutí 

bylo z důvodu dostupnosti a časových možností. U této skupiny jsem mohl být přítomný 

na každém tréninku a osobně vést všechny intervence. Věkový rozdíl nebyl tolik 

markantní, neboť v ročníku 2007 trénuje několik hráčů z ročníku 2006 a naopak. 

Takovéto výměny hráčů jsou z důvodu biologického věku a výkonnosti. Tito ,,vyměnění 

hráči‘‘ alespoň částečně kompenzovali věkový rozdíl mezi kategoriemi a tudíž lze brát 

naměřené výsledky jako spolehlivější. 

   Po otestování a zpracování výsledků z testu TGMD 2 byli hráči rozděleni do skupin dle 

jejich výkonu v tomto testu. Toto rozdělení bylo využito pouze při vyhodnocování 

výsledků agility. Pro rozdělení byl využit kvocient hrubé motoriky, který byl vypočítán 

z jednotlivých subtestů z TGMD 2. Skupina hráčů s podprůměrnou úrovní obecné 

motoriky se pohybovala v rozmezí 82 – 94 bodů kvocientu hrubé motoriky, skupina 

s průměrnou úrovní obecné motoriky v rozmezí 95 – 107 a skupina s nadprůměrnou 

úrovní hrubé motoriky v rozmezí 108 – 120. 

 

 Intervenovaná skupina Kontrolní skupina 

n (počet hráčů) 22 22 

věk (roky) 

SD ± 

10,72 

0,59 

11,39 

0,68 

hmotnost (kg) 

SD ± 

52,89 

12,32 

54,37 

14,15 

výška (cm) 

SD ± 

154,3 

7,8 

157,1 

8,1 

                 Legenda: SD = směrodatná odchylka 

Tabulka 7. Základní charakteristika jednotlivých skupiny 

3.9. Intervence 

   Intervence byla realizována na vybrané skupině 22 hráčů. Intervence probíhala 8 týdnů, 

3x týdně v rámci tréninku a byla vždy zařazena na začátek hlavní části po důkladném 

rozcvičení. Intervence měla podobu hry 2 na 2 na malém prostoru (cca. 10x10m), hřiště 

bylo tvořeno ze 4 průběhových branek viz. Obr. 14. Intervence. Hráči měli za úkol vstřelit 



59 
 

co nejvíce gólu soupeři. Jednotlivý tým měl vždy branky proti sobě, druhý tým měl zbylé 

dvě branky. Hráči byli neustále kontrolování a motivováni trenéry k vysoké aktivitě. 

Hráči měli za úkol vyvarovat se pasivitě při situaci 1 na 1. Měli za úkol neustále hledat 

volný prostor pro přihrávku a neustále napadat hráče s míčem. Interval zatížení a 

odpočinku byl v poměru 1/1 (zatížení trvalo 90s, odpočinek 90s). Odpočinek byl 

realizován aktivní formou, hráči měli za úkol provádět nožičky, hlavičkování ve 

dvojicích, krátké přihrávky, dlouhé centry, vše ve volném tempu. Hráči provedli 3 cykly 

(zatížení + odpočinek = 1 cyklus) a po té měli delší pauzu na pití a odpočinek (cca. 3- 5 

minut), následovaly znovu 3 cykly a po té ukončení intervence. 

 

3.10. Statistické zpracování 

3.10.1. Spearmanův korelační koeficient 

   K zjištění vztahů dvou soborů hodnot bylo využito výpočtu korelace, konkrétně byl 

zvolen Spearmanův korelační koeficient. 

   Spearmanův korelační koeficient je někdy též nazýván pořadový korelační koeficient. 

Sleduje korelaci mezi dvěma znaky (x, y). Pro oba znaky se nejprve určí pořadí (i) podle 

velikosti dané vlastnosti a z párů pořadí (xi, yi) se následně vypočítá korelační koeficient 

(Hampacher a Radouch 2000). 

   Matematicky je Spearmanův korelační koeficient definován takto: 

n = počet porovnávaných bodů (Hampacher a Radouch 2000). 

 

   Hodnot blízkých nule nabývá Spearmanův korelační koeficient v případě, že pořadí 

mezi hodnotami x a y je zpřeházené e neexistuje mezi nimi žádný vztah. Naopak hodnot 

blízkých -1 nebo 1 nabývá v případě, kdy mezi veličinami existuje silný příčinný vztah. 

Pokud se hodnota blíží k – 1 jedná se o nepřímou úměru, pokud k 1 jedná se o úměru 

přímou (Holčík a Komenda, 2015). 

   Spearmanův koeficient se pohybuje ve stejných mezích a výsledné hodnoty mají stejný 

význam jako v případě Pearsonova koeficientu. Výhodou Spearmanova korelačního 
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koeficientu je vyšší robustnost oproti Pearsonovu koeficientu. Chyby v měření nemají na 

výsledný korelační koeficient takový vliv (Hampacher a Radouch 2000). 

 

3.10.2. ANOVA 

ANOVA neboli analýza rozptylu je nástroj pro zkoumání vztahu mezi vysvětlovanými a 

vysvětlujícími proměnnými. Vysvětlované proměnné jsou vždy kvantitativní, u 

vysvětlujících proměnných (označují se jako faktory) na typu nezáleží. Faktory nabývají 

pouze malého počtu obměn (úrovní), podle nichž lze hodnoty vysvětlovaných 

proměnných třídit do skupin.                           

 - jednofaktorová ANOVA (one –way ANOVA) – vliv jednoho faktoru na vysvětlovanou 

proměnnou  

- dvoufaktorová ANOVA (two – way ANOVA) – vliv dvou faktorů na závisle proměnou 

- vícefaktorová ANOVA – vliv více faktorů (dvojné, trojné třídění, atd.)  

- vícerozměrná analýza rozptylu – MANOVA – vliv jednoho či více faktorů na několik 

vysvětlovaných proměnných současně (Neubauer, 2017) 
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4. Výsledky 
 

4.1. Výkon jednotlivých skupin v testech agility 
 

Rozdíly výkonu v testu 505 L u skupin rozdělených dle úrovně obecné motoriky 

   Graf porovnávající skupiny s průměrnou, podprůměrnou a nadprůměrnou úrovní 

obecné motoriky nezávisle na tom, zda byli hráči v kontrolní nebo intervenované skupině, 

s výsledky 505 L před intervencí a po intervenci (v případě kontrolní skupiny po uplynutí 

stejného časového období při běžném tréninku).  

 

 

  Graf 3. Výkon jednotlivých skupin dle úrovně obecné motoriky v testu 505 L 

 *Analýza ANOVA ukázala rozdíly mezi skupinami dle úrovně obecné motoriky F(1, 41) 

=13.30, p < 0.01, kdy post hoc test ukázal, že skupina s nadprůměrnou úrovní obecné 

motoriky dosáhla lepších výsledků (kratší čas agility testu) než skupina s průměrnou a 

podprůměrnou úrovní obecné motoriky a to v pretestu i posttestu. 
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 Skupina 

s průměrnou úrovní  

obecné motoriky 

Skupina 

s podprůměrnou úrovní  

obecné motoriky 

Skupina 

s nadprůměrnou úrovní  

obecné motoriky 

505 L Pretest 

SD ± 

2,62  

0,19  

2,63 

0,12 

*2,54 

0,11 

505 L Posttest 

SD ± 

2,54 

0,16 

2,57 

0,12 

*2,49 

0,09 

Legenda: SD = směrodatná odchylka 

Tabulka 8. Výkon jednotlivých skupin dle úrovně obecné motoriky v testu 505 L 

 

   Z výsledků je na první pohled patrný výrazný rozdíl ve výkonnosti hráčů 

s nadprůměrnou úrovní obecné motoriky. V 505 L pretestu dosáhli hráči o 0,08s (oproti 

skupině s průměrnou úrovní obecné motoriky) a o 0,09s (oproti skupině s podprůměrnou 

úrovní obecné motoriky) lepších výsledků. Skupina s průměrnou a podprůměrnou úrovní 

obecné motoriky dosáhli v pretestu téměř identických průměrných výsledků. 

   V 505 L posttestu dosáhla nejlepších výsledků opět skupina s nadprůměrnou úrovní 

obecné motoriky. Dvě zbylé skupiny opět výrazně zaostávaly, i když u nich došlo 

k výraznému zlepšení. V případu testu 505 L lze tedy tvrdit, že hypotéza H1 byla 

potvrzena. 
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Rozdíly výkonu v testu 505 R u skupin rozdělených dle úrovně obecné motoriky 

 

   Graf porovnávající skupiny s průměrnou, podprůměrnou a nadprůměrnou úrovní 

obecné motoriky nezávisle na tom, zda byli hráči v kontrolní nebo intervenované skupině, 

s výsledky 505 R před intervencí a po intervenci (v případě kontrolní skupiny po uplynutí 

stejného časového období při běžném tréninku).  

 

 

  Graf 4. Výkon jednotlivých skupin dle úrovně obecné motoriky v testu 505 R 

 *Analýza ANOVA ukázala rozdíly mezi skupinami dle úrovně obecné motoriky F(1, 41) 

=3.68, p = 0.06, kdy post hoc test ukázal, že skupina s nadprůměrnou úrovní obecné 

motoriky dosáhla lepších výsledků (kratší čas agility testu) než skupina s průměrnou a 

podprůměrnou úrovní obecné motoriky a to v pretestu i posttestu. 
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 Skupina 

s průměrnou úrovní  

obecné motoriky 

Skupina 

s podprůměrnou úrovní  

obecné motoriky 

Skupina 

s nadprůměrnou úrovní  

obecné motoriky 

505 R Pretest 

SD ± 

2,59  

0,22 

2,63 

0,13 

*2,50 

0,12 

505 R Posttest 

SD ± 

2,54 

0,18 

2,59 

0,15 

*2,49 

0,10 

Legenda: SD = směrodatná odchylka 

Tabulka 9. Výkon jednotlivých skupin dle úrovně obecné motoriky v testu 505 R 

 

   U 505 R pretestu lze pozorovat stejný vzorec výsledků jako u předchozího grafu 505 L. 

Skupina s nadprůměrnou úrovní motoriky dosáhla výrazně lepších výsledků než obě 

zbylé skupiny. Je zde však rozdíl u skupiny s průměrnou úrovní obecné motoriky, která 

sice dosáhla znatelně horších výsledků než skupina motoricky nadprůměrnou, její 

výsledky jsou však lepší, něž u skupiny motoricky podprůměrných. Rozdíl je ale v 

průměru 0,04s, což nelze považovat za statisticky významný. 

   U 505 R posttestu lze opět nejlepší výsledky pozorovat u skupiny motoricky 

nadprůměrné. Druhé nejlepší výsledky dosáhla skupina motoricky průměrných, 

nejhorších výsledků pak dosáhla skupina motoricky podprůměrných, což potvrzuje 

hypotézu H1. Rozdíly mezi skupinami nejsou však tak markantní a vzhledem 

k směrodatným odchylkám a hodnotě statistické významnosti, nelze vzít tyto hodnoty 

jako přímý důkaz hypotézy H1, i když se to z grafu může zdát patrné. 
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Rozdíly výkonu v testu Illinois u skupin rozdělených dle úrovně obecné motoriky 

 

   Graf porovnávající skupiny s průměrnou, podprůměrnou a nadprůměrnou úrovní 

obecné motoriky nezávisle na tom, zda byli hráči v kontrolní nebo intervenované skupině, 

s výsledky Illinois před intervencí a po intervenci (v případě kontrolní skupiny po 

uplynutí stejného časového období při běžném tréninku).  

        

Graf 5. Výkon jednotlivých skupin dle úrovně obecné motoriky v testu Illinois 

 *Analýza ANOVA ukázala rozdíly mezi skupinami dle úrovně obecné motoriky F(2, 

41) =3.62, p = 0.04, kdy post hoc test ukázal, že skupina s nadprůměrnou úrovní obecné 

motoriky dosáhla lepších výsledků (kratší čas agility testu) než skupina s průměrnou a 

podprůměrnou úrovní obecné motoriky a to v pretestu i posttestu. Post hoc test dále 

ukázal ze skupina s průměrnou úrovní obecné motoriky dosáhla lepších výsledků (kratší 

čas agility testu) než skupina s podprůměrnou úrovní obecné motoriky a to v pretestu i 

posttestu. 
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 Skupina 

s průměrnou úrovní  

obecné motoriky 

Skupina 

s podprůměrnou úrovní  

obecné motoriky 

Skupina 

s nadprůměrnou úrovní  

obecné motoriky 

Illinois Pretest 

SD ± 

*18,04  

1,09 

18,30 

0,83 

*17,42 

0,56 

Illinois Posttest 

SD ± 

*17,89 

1,25 

18,22 

1,04 

*17,33 

0,50 

Legenda: SD = směrodatná odchylka 

Tabulka 10. Výkon jednotlivých skupin dle úrovně obecné motoriky v testu Illinois 

 

   U výsledků Illinois v pretestu je patrný markantní rozdíl mezi výsledky skupiny 

s nadprůměrnou úrovní obecné motoriky a zbytku výsledků. Průměrný rozdíl oproti 

skupině motoricky podprůměrných dosáhl hodnoty 0,88s, což s určenou směrodatnou 

odchylkou i určenou hodnotou statistické významnosti ukazuje na velký, statisticky 

významný rozdíl. Tyto výsledky prokazatelně dokazují tvrzení, že skupina 

s nadprůměrnou úrovní obecné motoriky dosahuje mnohem vyšších výkonů v agility 

testu Illinois. Skupina s průměrnou úrovní obecné motoriky dosáhla mnohem nižších 

výsledků, než nadprůměrná skupina, jejich výkon byl však vyšší než u skupiny motoricky 

podprůměrné, což potvrzuje vztah: čím vyšší úroveň obecné motoriky, tím lepší úroveň 

agility. 

   Posttest Illinois v podstatě potvrdil stejné rozložení výsledků jako Illinois pretest. 

Skupina motoricky nadprůměrných dosáhla průměrného výsledku 17,33 (±0,50), což je 

výrazně lepší výsledek, něž u obou zbylých skupin. S velkým odstupem je potom 

s průměrným výkonem 17,89 (±1,25) skupina s průměrnou úrovní obecné motoriky a 

jako poslední jsou zprůměrované výkony skupiny motoricky podprůměrných 18,22 

(±1,04). V tomto případě tedy lze přijmout H1 a tvrdit, že existuje vztah: čím vyšší úroveň 

obecné motoriky, tím lepší úroveň agility. 

Vyhodnocení - H1: Hráči s výší úrovní obecné motoriky dosáhnou v agility testech 

lepších výsledků než hráči s nižší úrovní obecné motoriky 

   U všech agility testů v pretestu i postestu, lze pozorovat významně vyšší výkon (kratší 

čas agility testu) u skupiny s nadprůměrnou úrovní obecné motoriky než u skupin 

s průměrnou a podprůměrnou úrovní obecné motoriky. Skupina s průměrnou úrovní 

obecné motoriky dosáhla u všech testů v pretestu i posttestu vyššího výkonu (kratší čas 

agility testu) než skupina s podprůměrnou úrovní agility. U testu 505 L pretest a 505 R 
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pretest i posttestu však nebyl rozdíl statisticky významný, nelze tedy s jistotou hypotézu 

u tohoto testu přijmout. Rozložení dat však napovídá, že s velkou pravděpodobností bude 

platit vztah, čím vyšší úroveň obecné motoriky, tím lepší výkon v agility testu. 
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4.2. Vliv intervence a běžného tréninku na jednotlivé skupiny dle úrovně 

obecné motoriky 

 

Vliv intervence na výsledky v testu 505 L v jednotlivých skupinách rozdělených dle 

úrovně obecných motorických dovedností 

 

   Graf porovnávající kontrolní a intervenovanou skupinu a zároveň jejich podskupiny 

(skupina s průměrnou, podprůměrnou a nadprůměrnou úrovní obecné motoriky) 

s výsledky 505 L před intervencí a po intervenci (v případě kontrolní skupiny po uplynutí 

stejného časového období při běžném tréninku). 

 

  Graf 6. Vliv intervence a běžného tréninku v testu 505 L 

 *Analýza ANOVA ukázala rozdíly mezi skupinami dle úrovně obecné motoriky F(2, 38) 

=2.20, p = 0.13, kdy post hoc test ukázal, že intervenovaná skupina s průměrnou úrovní 

obecné motoriky dosáhla většího zlepšení v posttestu (o kolik se zkrátil čas agility testu) 

než intervenovaná skupina s nadprůměrnou a podprůměrnou úrovní obecné motoriky v 

posttestu. Post hoc test dále ukázal, že kontrolní skupina s podprůměrnou úrovní obecné 
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motoriky dosáhla většího zlepšení v posttestu (o kolik se zkrátil čas agility testu) než 

kontrolní skupina s průměrnou a nadprůměrnou úrovní obecné motoriky. 

 

 

Intervenovaná skupina 505 L 

 Skupina 

s průměrnou úrovní  

obecné motoriky 

Skupina 

s podprůměrnou úrovní  

obecné motoriky 

Skupina 

s nadprůměrnou úrovní  

obecné motoriky 

505 L Pretest 

SD ± 

2,65  

 0,24 

2,65 

0,14 

2,56 

0,13 

505 L Posttest 

SD ± 

*2,52 

0,18 

2,62 

0,15 

2,50 

0,10 

Legenda: SD = směrodatná odchylka 

Tabulka 11. Vliv intervence v testu 505 L 

 

 

Kontrolní skupina 505 L 

 Skupina 

s průměrnou úrovní  

obecné motoriky 

Skupina 

s podprůměrnou úrovní  

obecné motoriky 

Skupina 

s nadprůměrnou úrovní  

obecné motoriky 

505 L Pretest 

SD ± 

2,58  

 0,09 

2,61 

0,09 

2,53 

0,08 

505 L Posttest 

SD ± 

2,58 

0,11 

*2,53 

0,07 

2,48 

0,07 

Legenda: SD = směrodatná odchylka 

Tabulka 12. Vliv běžného tréninku v testu 505 L 

 

    Z grafu jsou patrné vlivy intervence na jednotlivé skupiny. U skupiny s průměrnou 

úrovní obecné motoriky je vidět nejvýraznější rozdíl intervence a běžného tréninku. 

Kontrolní skupina stagnovala, nedošlo u ní k statisticky výraznému zlepšení, oproti tomu 

intervenovaná skupina se průměrně zlepšila o 0,13s, což je při p = 0.13 již statisticky 

významné zlepšení a lze mluvit o pozitivním efektu intervence na tuto skupinu. Tento 

pozitivní efekt intervence může být způsoben nejlepší připraveností této skupiny, jedná 

se o hráče, kteří mají dobré pohybové základy, nejsou však na vysoké úrovni v tomto 
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testu, což dokazují hodnoty pretestu. Hráči z této skupiny mohou správným tréninkem 

posouvat velmi efektivně a rychle své hranice. Naopak skupina bez intervence má sice 

stejné předpoklady, ale zřejmě pro ně nebyl běžný trénink dostatečným stimulem pro 

posun výkonnosti v testu 505 L. 

   U skupiny s podprůměrnou úrovní obecné motoriky se dle hypotézy H3, která uvádí, že 

hráči s nižší úrovní motoriky dosáhnou většího zlepšení, než hráči s vyšší úrovní, 

očekávalo velice znatelné zlepšení. Výsledky však ukázaly na statisticky nevýznamné 

zlepšení u intervenovaných hráčů, u neintervenovaných hráčů došlo k zlepšení o něco 

většímu, 0,08 v průměru, nejedná se však při p = 0.13 o staticky významný nárůst 

výkonnosti v test 505 L. Nutné je však pozastavit se nad tím, proč se tato skupina 

nezlepšovala dle očekávání. Jedním z důvodů může být nedostatečná úroveň právě 

obecných motorických dovedností, které mohou svou absencí zapříčinit neefektivitu 

intervence, u které je nutné mít osvojené základy pohybových dovedností s míčem i bez 

něj. Naopak kontrolní skupina se zlepšila více a to nejspíše díky obecnému tréninku, který 

hráči absolvovali a rozvíjeli tím jejích obecné kondiční schopnosti a pohybové 

dovednosti, které přinesly jako vedlejší efekt posun ve výkonosti v testu 505 L. 

   Skupina s nadprůměrnou úrovní obecné motoriky měla výrazně vyšší počáteční 

hodnotu, tudíž lze předpokládat, vysokou pohybovou zdatnost a již takto vysokou 

výkonnost v testu 505 L. Toto tvrzení může vysvětlovat naměřené výsledky, které při p = 

0.13 neprokazují u intervenované ani u kontrolní skupiny statisticky významné zlepšení. 

Obě skupiny se mírně zlepšily, ať již podstoupily intervenci nebo nikoliv. Lze 

předpokládat, že jejich úroveň výkonu v 505 L je na tak vysoké úrovni, že se nemá příliš 

kam posouvat. Jejich zlepšení může být zapříčiněno obecným rozvojem jejich 

pohybových dovedností a kondičních schopností. 
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Vliv intervence na výsledky v testu 505 R v jednotlivých skupinách rozdělených dle 

úrovně obecných motorických dovedností. 

 

   Graf porovnávající kontrolní a intervenovanou skupinu a zároveň jejich podskupiny 

(skupina s průměrnou, podprůměrnou a nadprůměrnou úrovní obecné motoriky) 

s výsledky 505 R před intervencí a po intervenci (v případě kontrolní skupiny po uplynutí 

stejného časového období při běžném tréninku). 

 

Graf 7. Vliv intervence a běžného tréninku v testu 505 R 

*Analýza ANOVA ukázala rozdíly mezi skupinami dle úrovně obecné motoriky F(2, 38) 

=1.1, p = 0.38, kdy post hoc test ukázal, že intervenovaná skupina s průměrnou úrovní 

obecné motoriky dosáhla většího zlepšení v postestu (o kolik se zkrátil čas agility testu) 

než intervenovaná skupina s nadprůměrnou a podprůměrnou úrovní obecné motoriky v 

posttestu. Post hoc test dále ukázal, že kontrolní skupina s podprůměrnou úrovní obecné 

motoriky dosáhla většího zlepšení v posttestu (o kolik se zkrátil čas agility testu) než 

kontrolní skupina s podprůměrnou a nadprůměrnou úrovní obecné motoriky. 
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Intervenovaná skupina 505 R 

 Skupina 

s průměrnou úrovní  

obecné motoriky 

Skupina 

s podprůměrnou úrovní  

obecné motoriky 

Skupina 

s nadprůměrnou úrovní  

obecné motoriky 

505 R Pretest 

SD ± 

2,61  

 0,27 

2,66 

0,14 

2,48 

0,10 

505 R Posttest 

SD ± 

*2,53 

0,20 

2,64 

0,19 

2,49 

0,09 

Legenda: SD = směrodatná odchylka 

Tabulka 13. Vliv intervence v testu 505 R 

Kontrolní skupina 505 R 

 Skupina 

s průměrnou úrovní  

obecné motoriky 

Skupina 

s podprůměrnou úrovní  

obecné motoriky 

Skupina 

s nadprůměrnou úrovní  

obecné motoriky 

505 R Pretest 

SD ± 

2,56  

 0,06 

2,61 

0,13 

2,52 

0,14 

505 R Posttest 

SD ± 

2,55 

0,14 

*2,55 

0,10 

2,49 

0,10 

Legenda: SD = směrodatná odchylka 

Tabulka 14. Vliv běžného tréninku v testu 505 R 

   U skupiny s průměrnou úrovní obecné motoriky je vidět, stejně jako u předchozího 

grafu, největší rozdíl mezi intervenovanou a kontrolní skupinou hráčů. Kontrolní skupina 

se ve výsledcích pretestu a posttestu zlepšila po dvou měsících běžného tréninku 

v podstatě nulově. Oproti tomu intervenovaná skupina dosáhla průměrného zlepšení 

0,08s, což sice při p = 0,38 není statisticky významný rozdíl, ale oproti stagnaci kontrolní 

skupiny je to přece jen náznak pozitivního vlivu intervence u této skupiny. Opět lze u 

těchto hráčů mluvit o jejich potenciálu v oblasti rozvoje kondičních schopností i 

pohybových dovedností, mají dobrý základ, o čemž vypovídají i výsledky obecné 

motoriky, je však nutné vybrat vhodný stimul pro jejich rozvoj. Z naměřených výsledků 

je patrné, že běžný trénink nebyl vhodným stimulem pro rozvoj úrovně agility. Intervence 

formou malých her dosáhla efektivnějšího výsledku, lze však vést diskuze, zda by nebylo 

možné nalézt mnohem efektivnější typ tréninku.  

   U skupiny s podprůměrnou úrovní obecné motoriky lze pozorovat velice podobné 

výsledky jako u předchozího grafu zkoumajícího test 505 L. Obě skupiny (kontrolní i 

intervenovaná) dosáhly statisticky nevýznamného zlepšení, které bylo u kontrolní 
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skupiny znatelně vyšší. Tyto výsledky opět vyvrací hypotézu H3. Naměřené výsledky lze 

odůvodnit stejně jako u předchozího testu 505 L. Hráči nemají potřebné pohybové 

základy pro funkčnost intervence, která je pohybově náročná a tudíž na ně nepůsobí 

způsobem, jakým by měla. Naopak běžný trénink přináší těmto hráčům všeobecný rozvoj, 

což vede i k pozvolnému zlepšování úrovně agility. Nejedná se o velké nárůsty agility, 

neboť se jedná o všeobecný trénink, který zároveň rozvijí mnoho dalších složek. 

   Skupina s nadprůměrnou úrovní obecné motoriky nedosáhla statisticky významného 

zlepšení ani u intervenované ani u kontrolní skupiny. Hráči dosáhli v 505 R posttestu 

v podstatě stejných výsledků jako v 505 R pretestu. Nedošlo k nárůstu úrovně agility 

diagnostikované tímto testem. Důvodem může být jejich vysoká agility úroveň již před 

testováním, hráči se nemají již příliš kam výkonnostně posouvat. 
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Vliv intervence na výsledky v testu Illinois v jednotlivých skupinách rozdělených 

dle úrovně obecných motorických dovedností. 

 

   Graf porovnávající kontrolní a intervenovanou skupinu a zároveň jejich podskupiny 

(skupina s průměrnou, podprůměrnou a nadprůměrnou úrovní obecné motoriky) 

s výsledky Illinois před intervencí a po intervenci (v případě kontrolní skupiny po 

uplynutí stejného časového období při běžném tréninku) 

 

   Graf 8. Vliv intervence a běžného tréninku v testu Illinois 

*Analýza ANOVA ukázala rozdíly mezi skupinami dle úrovně obecné motoriky F(2, 38) 

=3.82, p < 0,05, kdy post hoc test ukázal, že intervenované skupiny s průměrnou a 

nadprůměrnou úrovní obecné motoriky dosáhly většího zlepšení v postestu (o kolik se 

zkrátil čas agility testu) než intervenovaná skupina s podprůměrnou úrovní obecné 

motoriky v posttestu. Post hoc test dále ukázal, že kontrolní skupina s podprůměrnou 

úrovní obecné motoriky dosáhla většího zlepšení v posttestu (o kolik se zkrátil čas agility 

testu) než kontrolní skupina s průměrnou a nadprůměrnou úrovní obecné motoriky. 
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Intervenovaná skupina 505 R 

 Skupina 

s průměrnou úrovní  

obecné motoriky 

Skupina 

s podprůměrnou úrovní  

obecné motoriky 

Skupina 

s nadprůměrnou úrovní  

obecné motoriky 

Illinois R Pretest 

SD ± 

18,27  

1,32  

18,50 

1,05 

17,76 

0,35 

Illinois R 

Posttest 

SD ± 

*18,06 

1,55 

18,63 

1,31 

*17,53 

0,45 

Legenda: SD = směrodatná odchylka 

Tabulka 15. Vliv intervence v testu Illinois 

Kontrolní skupina 505 R 

 Skupina 

s průměrnou úrovní  

obecné motoriky 

Skupina 

s podprůměrnou úrovní  

obecné motoriky 

Skupina 

s nadprůměrnou úrovní  

obecné motoriky 

Illinois R Pretest 

SD ± 

17,73  

 0,55 

18,15 

0,56 

17,08 

0,53 

Illinois R 

Posttest 

SD ± 

17,67 

0,61 

*17,92 

0,64 

17,12 

0,45 

Legenda: SD = směrodatná odchylka 

Tabulka 16. Vliv běžného tréninku v testu Illinois 

   U skupiny s průměrnou úrovní obecné motoriky lze pozorovat nárůst u obou skupin, 

jak u intervenované tak kontrolní. U intervenované skupiny je nárůst výrazně vyšší (0,21s 

v průměru). Jedná se s vysokou pravděpodobností o stejný efekt jako u předchozích dvou 

testů 505 L a 505 R. Hráči jsou vhodně kondičně i pohybově připraveni na rozvoj úrovně 

agility a zároveň nedosáhli ještě svého maximálního potenciálu. U takovéto skupiny měla 

intervence pozitivní a výrazný vliv na nárůst úrovně agility. Kontrolní skupina dosáhla 

také zlepšení úrovně agility. Šlo však o výrazně nižší nárůst výkonnosti, což je 

pochopitelné, neboť je běžný trénink v této kategorii zaměřen na všeobecný rozvoj hráčů 

a ne pouze na rozvoj agility. 

   Skupina s podprůměrnou úrovní obecné motoriky potvrdila výsledky testů 505 L i R. 

Intervence nedosáhla předpokládaného vlivu, hráči se dokonce průměrně zhoršili 

v úrovní agility. Naopak kontrolní skupina dosáhla statisticky významného zlepšení. Lze 

tvrdit, že pro hráče s podprůměrnou úrovní obecné motoriky je všeobecný trénink velmi 

vhodný a efektivní i pro rozvoj úrovně agility. 



76 
 

   U skupiny s nadprůměrnou úrovní obecné motoriky dosáhla zlepšení pouze 

intervenovaná část hráčů, došlo k statisticky významnému zlepšení výsledku v posttestu, 

což je výsledek, rozcházející se s výsledky v předešlých testech 505 L i R. Jedna 

z možností těchto výsledků je jiná konzistence testu Illinois. Je zde mnohem delší trať 

s několik změnami směru pohybu a test trvá několikanásobně delší časový úsek. Je proto 

možné, že tito hráči v intervenci nerozvinuli pouze úroveň agility, ale například rychlostní 

vytrvalost, kterou mohli uplatnit v tomto testu. Nelze tedy s jistotou hovořit o pozitivním 

vlivu intervence na úroveň agility, neboť nárůst výkonnosti v agility byl prokázán pouze 

u tohoto testu.. U 505 R i 505 L hráči s nadprůměrnou úrovní obecné motoriky nedosáhli 

významného zlepšení. Hráči s nadprůměrnou úrovní obecné motoriky, kteří měli běžný 

trénink, zaznamenali v posttestu horší průměrné výsledky něž v pretestu. Zde lze hovořit 

o nulovém dopadu na úroveň agility. Běžný trénink nebyl dostatečný stimul pro rozvoj. 

 

Vyhodnocení H2: Intervenovaná skupina dosáhne většího zlepšení v úrovni agility, 

něž skupina bez intervence 

   U testu 505 R i L bylo zjištěno výraznější zlepšení u intervenované skupiny 

s průměrnou úrovní obecné motoriky, něž u skupiny kontrolní s průměrnou úrovní 

obecné motoriky. U testu Illinois bylo zjištěno výraznější zlepšení u intervenované 

skupiny s průměrnou a nadprůměrnou úrovní obecné motoriky, než u kontrolní skupiny 

s průměrnou a nadprůměrnou úrovní obecné motoriky. H2 tedy lze jednoznačně přijmout 

pouze v těchto případech. 

 

Vyhodnocení H3: Hráči s nižší úrovní obecné motoriky dosáhnou většího zlepšení 

úrovně agility, něž hráči s vyšší úrovní obecné motoriky. 

   U všech testů u intervenované skupiny s podprůměrnou úrovní obecné motoriky nebylo 

zjištěno výraznější zlepšení (snížení času v agility testu) nežli u intervenované skupiny 

s průměrnou a nadprůměrnou úrovní obecné motoriky. V tomto případě nelze H3 

přijmout. 

   U všech testů u kontrolní skupiny s podprůměrnou úrovní obecné motoriky bylo 

zjištěno výraznější zlepšení (snížení času v agility testu) nežli u kontrolní skupiny 

s průměrnou a nadprůměrnou úrovní obecné motoriky. V tomto případě lze přijmout H3. 
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5. Diskuze 
 

5.1. Vliv intervence na výkon agility u jednotlivých skupin dle úrovně 

obecné motoriky 

   U agility testů 505 R i L bylo zjištěno, že intervence formou malých her má nejvyšší 

vliv na hráče s průměrnou úrovní obecné motoriky. Tyto výsledky mohou mít několik 

příčin. Jednou z nich může být ideální připravenost organismu na zátěž, kterou intervence 

představuje. Hráči mají minimální nutnou úroveň obecné motoriky pro správné plnění 

intervence. Takto správně provedená intervence může mít maximální vliv na tyto hráče a 

může přinést vytyčené zlepšení v oblasti agility. Dalším důvodem může být fakt, že tito 

hráči nedosahují svého maximálního limitu v agility testech (tento fakt může být 

důsledkem neefektivity intervence u hráčů s nadprůměrnou úrovní obecné motoriky) a 

mohou se v této oblasti poměrně snadno zlepšovat. 

   Young (2014) se ve své studii zabývá efektem malých her na výkon v agility, což je 

stejný design jako tato práce. Intervence formou malých her měla podobu hry 2 na 2 na 

prostoru 15x15m, což je srovnatelné s intervencí v této práci. Studie prokázala pozitivní 

efekt malých her na úroveň agility, což je jiný výsledek, než byl naměřen v mé studii. 

S tímto výsledkem se shoduje jen skupina hráčů s průměrnou úrovní obecné motoriky 

v testech 505 R a L. U ostatních skupin a testů nelze mluvit o statisticky významném 

efektu intervence. Tento rozdílný výsledek může být způsoben rozdílnou kategorií, na 

které byla intervence aplikována. Young (2014) měl k dispozici hráče ve věku 18 let, což 

může být spojeno s vyšší schopností pracovat v anaerobním zatížení, do kterého se hráči 

v takovémto designu intervence mohou dostat. Lze tedy předpokládat, že starší hráči 

dokážou pracovat lépe a efektivněji v průběhu intervence a tudíž to pro ně může být 

efektivnější stimul pro rozvoj úrovně agility. 

   Studie Daviese (2013) se zabývala vlivem malých her na agility a její rozvoj. Ve studii 

byl zkoumán počet změn směru pohybu při malých hrách. Davies (2013) došel k závěru, 

že u malých her se může počet změn směru individuálně velice lišit. I když hráči mají 

stejnou dobu zatížení i odpočinku a stejně velké hřiště, někteří hráči byli schopni provést 

3x vice změn směru pohybu. Takovéto rozdíly jistě ovlivní vliv intervence formou 

malých her. Hráči, kteří jsou schopni provést mnoho rychlých změn směru pohybu, se 

budou v úrovni agility posouvat mnohem rychleji než hráči v intervenci pasivní. 

Intervence tedy bude značně individuální, což odpovídá výsledkům této práce. 
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   Bloomfield (2007) ve své studii zkoumal vliv malých her a tréninku specializovaného 

na rychlost, změny směru pohybu a agility na úroveň agility. Jeho studie potvrdila 

významný vliv specializovaného tréninku. Trénink formou malých her zaznamenal 

mnohem menší přírůstky úrovně agility, které však bylo možné považovat za statisticky 

významné. Intervence byla prováděna po dobu 6 týdnů na dospělých hráčích, což může 

vysvětlovat rozdílné výsledky oproti této práci. U mladších žákovských kategorií zřejmě 

intervence formou malých her působí pouze na jednotlivé hráče, kteří jsou správně 

kondičně a technicky připraveni na tuto formu intervence. 

5.2. Rozdíly výkonu v agility testech u skupin rozdělených dle úrovně obecné 

motoriky 

   Výsledky této studie částečně potvrdili hypotézu H3, která uvádí, že hráči s vyšší úrovní 

obecné motoriky dosáhnou lepších výsledků v agility testech. Hypotéza byla potvrzena u 

všech agility testů, ovšem pouze mezi skupinou s nadprůměrnou úrovní motoriky a 

zbylými dvěma skupina. Nadprůměrně motoricky vybavení hráči dosáhli ve všech třech 

agility testech (pretest i posttest) statisticky výrazně lepších výsledků než obě zbývající 

skupiny.  

   Ke stejným výsledkům došel ve svém výzkumu Neto (2009), který zkoumal brazilské 

fotbalisty ve věku 10 – 11 let a měřil u nich hodnoty výkonů v rychlostním, agility 

(člunkový běh) a motorickém testu (test složen z driblingu při slalomovém běhu se 

změnami směru pohybu), dále byly měřeny různé segmenty hráčů. Byla zjištěna závislost 

mezi hodnotou dosaženou v motorickém testu a výsledku v agility testu. Hráči, kteří 

dosáhli excelentních výsledků v motorickém testu, dosáhli také skvělého výsledku v testu 

agility.  

   Podobné výsledky byly naměřeny i ve studii Wrotniaka (2007), která se zabývala dětmi 

v rozmezí 8 – 10 let, u kterých byl proveden test obecných motorických dovedností 

Bruininks-Oseretsky test a následně byl všem dětem instalován akcelerometr, který je 

snímal při pohybové aktivitě. Potvrdilo se, že hráči v prvním kvartilu (dle Bruininks-

Oseretsky test) dosáhli signifikantně vyšších hodnot na akcelerometru, tito probandi 

prováděli mnohem častěji akceleraci a deceleraci a vše ve vyšší rychlosti. Lze tedy 

s velkou pravděpodobností předpokládat, že v testech agility dosáhnou lepších výsledků 

než zbylé 3 kvartily. V této studii se u zbylých 3 kvartilů neprokázal rozdíl pohybové 

aktivity měřené pomocí akcelerometru, je to výsledek, který se shoduje s výsledky této 

práce.  
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   Tyto výsledky také potvrzuje studie Hands (2008), která zkoumala děti ve věku 5 – 7 

let, kteří podstoupily baterii motorických testů Stay in step (SIS), dle které byly děti 

rozděleny do dvou skupin dle dosažených výsledků (low motor competence a high motor 

competence). Děti každý rok prováděli několik motorických testů, mezi kterými byl i 

člunkový běh na 20 metrů, který může být brán jako ukazatel úrovně agility. Každé 

provedené měření tohoto testu prokázalo statisticky významný rozdíl výkonnosti 

v prospěch skupiny s vysokou úrovní motorických dovedností. Jedná se tedy o další studii 

potvrzující výsledky této studie.  

   Všechny tyto studie se shodují na tvrzení, že hráči s nadprůměrnou úrovní obecné 

motoriky dosáhnou vyšší úrovně agility diagnostikované terénními agility testy. Nedošlo 

však k jednoznačnosti výsledků, co se týče hráčů motoricky průměrných a 

podprůměrných. U těchto hráčů byly naměřeny různé výkony v různých studiích a nebyla 

určena jednoznačná závislost mezi úrovní obecné motoriky a úrovní agility u hráčů 

s průměrnou a nižší úrovní obecné motoriky. Příčinu takovýchto výsledků lze hledat 

v struktuře výkonu agility. Dle schéma Young, Dawson a Henry (2015) popisující 

strukturu agility je patrné, že technická složka (rozmístění nohou, držení a náklon těla, 

úprava kroků pro ideální zrychlení) tvoří třetinu výkonu agility. Právě tato technická 

složka je však také diagnostikována motorickými testy (TGMD 2, SIS atd.). Je tedy 

možné, že důvodem, proč hráči s vysokou úrovní motorických dovedností dosahují 

vysokých výkonů agility, je, že tito hráči mají vysokou úroveň technické složky, která dle 

Younga, Dawsona a Henryho (2015) tvoří třetinu výkonu agility. Roli však může hrát i 

biologický věk, který může v tomto dětském období být značně rozptýlen od věku 

kalendářního. Lze však polemizovat, zda biologická akcelerace bude mít pozitivní nebo 

spíše negativní vliv na úroveň agility, neboť při biologické akceleraci, jak je známo, 

dochází k rozbourání koordinační úrovně a tedy i snížení úrovně obecné motoriky i 

úrovně agility.  

5.3. Aplikace v praxi 

   Výsledky této práce lze aplikovat v trenérské praxi u žákovských kategorií. Díky těmto 

výsledkům může trenér těchto kategorií individualizovat trénink, rozdělit hráče v hlavní 

části do tří skupin dle úrovně obecné motoriky a přizpůsobit jim trénink. Výsledky však 

lze využít obecně v kategorii mladších žáků. Dle této studie dosahovali nejvyššího 

zlepšení v agility tréninkovou formou malých her hráči průměrně motoricky vybaveni. 

Lze tedy tento fakt využít při stavbě tréninku. Trenér může také využít znalost faktu, že 
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hráči s nejvyšší úrovní obecné motoriky se nemusí tolik zlepšovat a může se u nich objevit 

stagnace, může to být způsobeno dosáhnutím jakéhosi prahu agility, což bylo potvrzeno 

v této práci. Z výsledků této práce je patrné, že vyšší efekt pro rozvoj agility u hráčů 

podprůměrně motoricky vybavených má běžný trénink. Oproti tomu záměrný trénink 

agility a změn směru pohybu formou malých her efektivní u motoricky podprůměrných 

hráčů nebyl. V praxi lze také využít výsledky této práce pro identifikaci sportovních 

talentů. Znalost silné korelace mezi vysokou úrovní obecné motoriky a vysokou úrovní 

agility může být klíčová. Lze tak potencionálního hráče otestovat ve velice jednoduché 

baterii motorických testů pro hrubé zjištění úrovně agility. Výhoda motorických testů je 

velice snadná dostupnost (nejsou vyžadovány fotobuňky, velký prostor a stabilní povrh 

s dobrým obutím), hráče lze tedy v podstatě otestovat základními motorickými testy 

kdekoliv. 

 

6. Závěr 

   H1 nebyla v případě 505 L potvrzena. Hráči s nadprůměrnou úrovní obecné motoriky 

dosáhli v pretestu i posttestu signifikantně lepších výsledků, než zbylé dvě podskupiny, 

mezi kterými však statisticky významný rozdíl u pretestu nebyl naměřen. Nelze tedy tuto 

hypotézu s jistotou přijmout. 

   H1 nebyla v případě testu 505 R potvrzena. Výkony v pretestu i posttestu jednotlivých 

podskupin odpovídají H1, mezi podskupinami s podprůměrnou a průměrnou úrovní 

obecné motoriky se však nejedná o statisticky významný rozdíl, nelze tedy v tomto 

případě H1 s jistotou přijmout. 

   H1 byla v případě testu Illinois potvrzena. 

   H2 byla v případě 505 L vyvrácena. Nebyl zjištěn statistický významný efekt intervence 

u všech skupin. Významný efekt byl zjištěn pouze u podskupiny s průměrnou úrovní 

obecné motoriky, u zbylých dvou podskupin byl zjištěn pozitivní vliv intervence, který 

však dosáhl menšího zlepšení než u kontrolní skupiny, nelze tedy hypotézu H2 

jednoznačně u tohoto testu přijmout. 

   H2 byla v případě 505 R vyvrácena. Nebyl zjištěn statistický významný efekt 

intervence u všech skupin. Významný efekt byl zjištěn pouze u podskupiny s průměrnou 
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úrovní obecné motoriky. Skupina s průměrnou úrovní obecné motoriky zaznamenala 

pozitivní vliv intervence, který však byl menší než u kontrolní skupiny. 

   H2 byla v případě Illinois vyvrácena. Nebyl zjištěn statistický významný efekt 

intervence u všech skupin. Významný efekt intervence byl zjištěn pouze u skupiny s 

průměrnou a nadprůměrnou úrovní obecné motoriky. 

   H3 byla v případě testu 505 L u intervenované skupiny vyvrácena, podskupina 

s podprůměrnou úrovní obecné motoriky nedosáhla největšího zlepšení v daném období. 

   H3 byla v případě testu 505 L u kontrolní skupiny potvrzena, podskupina 

s podprůměrnou úrovní obecné motoriky dosáhla největšího zlepšení v daném období. 

   H3 byla v případě testu 505 R u intervenované skupiny vyvrácena, podskupina 

s podprůměrnou úrovní obecné motoriky nedosáhla největšího zlepšení v daném období. 

   H3 byla v případě testu 505 R u kontrolní skupiny potvrzena, podskupina 

s podprůměrnou úrovní obecné motoriky dosáhla největšího zlepšení v daném období. 

   H3 byla v případě testu Illinois u intervenované skupiny vyvrácena, podskupina 

s podprůměrnou úrovní obecné motoriky nedosáhla největšího zlepšení v daném období. 

   H3 byla v případě testu Illinois u kontrolní skupiny potvrzena, podskupina 

s podprůměrnou úrovní obecné motoriky dosáhla největšího zlepšení v daném období. 
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