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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá rozvojem rychlostně koordinačních schopností ve fotbale 

kategorií U13 a U14 v FK Meteor Praha VIII. V práci sledujeme rychlostní a koordinační 

schopnosti. 

Teoretická část se zabývá prostudováním literatury zaměřené na pravidla fotbalu, 

koordinační schopnosti, rychlostní schopnosti, didaktické formy ve fotbale a zdravotně-

kompenzační cvičení.  

V praktické části se zjišťuje měření z pretestu a posttestu. Ze dvou pokusů byl vybrán ten 

lepší. V tabulce jsou zapsány hodnoty z 1. a 2. měření. K testování je zvolena testová 

baterie. Testová baterie obsahuje šest testů, měření zopakujeme po 6 měsících. 

Diplomová práce zjišťuje úspěšnost dovedností u kategorie U13 a U14. Cílem práce je 

pozorování, konzultace s trenéry a testování rychlostně koordinačních schopností u dvou 

kategorií. Sestavení zásobníku cvičení pro žákovské kategorie.  

Klíčová slova 

Fotbal, rychlost, rychlostní schopnosti, koordinace, koordinační schopnosti, testování, 

testová baterie, rozvoj, U13, U14. 

  



 
 

Abstract 

A diploma thesis focused on speed coordination of football players in the U13 and U14 

categories in FK Meteor Prague VIII. In this work we monitor speed and coordination 

abilities.  

The theoretical part is devoted to literature focused on football rules, coordination skills, 

speed skills, didactic forms in football and health-compensatory exercises. In the practical 

part the measurements from pre-test and post-test are determined. Of the two attempts, 

the better one was chosen. The values from the 1st and 2nd measurements are 

evaluated. A set of tests are chosen for testing, in which the test set contains six tests and 

the measurements are repeated after 6 months. A Diploma thesis from the verification of 

success of skills in categories U13 and U14. Focussed on observation, coaching and speed 

testing and coordination capabilities in two categories. The compilation of children's 

exercises in the pupil category. 

Keywords 

Football, speed, speed skills, coordination, coordination skills, testing, test battery, 

development, U13, U14. 
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1 Úvod 

Důvodem, proč jsem si téma rozvoj rychlostně koordinačních schopností zvolil, byla 

skutečnost, že hraji aktivně fotbal již 19 let. Často jsem se setkával s problémem 

rychlosti a koordinace, kdy moji spoluhráči nebyli zvyklí na rychlou hru a tím pádem 

nezvládali práci s míčem pod tlakem a poté se to projevovalo na výsledcích a bodech 

v tabulce. Myslím si, že tento problém je i u hráčů národního týmu ČR, kteří nehrají 

v nejlepších klubech na světě.   

Ani v nejlepších pěti evropských soutěžích bychom nenašli mnoho českých hráčů, a  

pokud v těchto ligách v současnosti hráče máme, tak nepatří k lídrům daného klubu. 

Hráči často v těchto klubech nenastupují ani v základních sestavách, např. čeští hráči 

a jejich působení v nejlepších klubech italské série A, kdy při zápasech této soutěže 

často tzv. sedí na lavičce a někdy se vůbec nedostanou do hry.  

Myslím si, že rozvoj rychlostně koordinačních schopností ve fotbale bude čím dál více 

důležitější, a abychom mohli konkurovat světovým hráčům a měli i dobré výsledky na 

mezinárodní úrovni, je nutné tyto schopnosti co nejefektivněji rozvíjet. Je třeba se 

zamyslet, proč nemáme takové výborné hráče, jako byl Pavel Nedvěd, Tomáš Rosický, 

Jan Koller a Milan Baroš. Tito hráči nastupovali pravidelně v základních sestavách v 

nejlepších klubech. 

Proto rychlostně koordinační schopnost, jako tréninková činnost, musí být zařazena 

do tréninku z důvodu moderního fotbalu, který je v dnešní době zaměřen především 

na rychlost, techniku a také fyzickou vybavenost hráčů.  

To je hlavní příčina, proč jsem si vybral jako cíl své diplomové práce již zmíněné téma, 

jež má ukázat možnosti rozvoje rychlostně koordinačních schopností.  

U některých týmů se často stávalo, že trenéři nezařazovali v tréninkovém procesu 

cvičení pro rozvoj rychlostně koordinačních schopností. Dle studie je prokázáno, že 

existuje návaznost mezi technikou a koordinačními schopnostmi. Proto se tyto metody 

a informace tohoto rozvoje schopností dostávají trenérům a zařazují je do tréninků. 

Dnešní fotbal na profesionální úrovni se bez rychlosti, rychlého presingu a techniky 

neobejde. 

Tréninky zaměřené na rychlost a koordinaci budu pozorovat a zároveň konzultovat s 

trenéry FK Meteor Praha VIII. Sestavím zásobník cvičení vhodných pro rozvoj 
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rychlostně koordinačních schopností, které se dají provést na přírodní nebo umělé 

trávě.  

Domnívám se, že tento způsob bude jak pro hráče, tak i pro trenéry přínosný a zároveň 

i příjemný. Z použité literatury, poznatků z hráčské kariéry a krátkodobé trenérské 

praxe se pokusím dosáhnout těchto cílů.  
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2 Teoretická část 

2.1 Fotbal jako sportovní odvětví  

Fotbal klade velké nároky na procesy tvůrčího myšlení, vnímání, orientaci ve 

složitých situacích, na rozhodování. Řešení náročných úkolů je kromě rozvoje duševních 

schopností závislé i na zkušenostech a šíření vědomostí. Úspěšnost taktického myšlení 

vyžaduje systematické zdokonalování procesů od hodnocení herních situací a výběrového 

vnímání, až k volbě optimálního řešení a jeho realizaci v praxi. Rychlost všech uvedených 

procesů vyžaduje, a také u zkušených hráčů vede k rozvoji, využívání a předvídání 

herního děje. Stoupají nároky na vynaložené úsilí v průběhu celého utkání. Z 

fyziologického hlediska klade fotbal velké nároky na nervosvalové a látkové regulační 

systémy, jimiž je pohybová činnost řízena. Ty se projevují v regulaci pohybové činnosti 

a činnosti analyzátorů a dále pak i v zajištění metabolických potřeb. Variabilita hry 

vyžaduje vysokou úroveň kontroly dějů pomocí centrální nervové soustavy (CNS), což 

vede k rozvoji tvůrčího herního myšlení (Votík, 2005). 

Fotbal je sportovní, branková, týmová hra patřící v naší republice k 

nejoblíbenějším sportovním disciplínám. Na profesionální úrovni je i faktorem 

politickým a ekonomickým, může ale také sloužit jako vhodná forma zábavy a aktivního 

odpočinku. Samotná hra se uskutečňuje v konkrétním utkání, které je charakterizováno 

dodržováním objektivně platných pravidel a určitým dějem (Votík a Zalabák, 2011). 

2.1.1 FK Meteor Praha VIII – stručná historie klubu 

 Výzkum byl realizován v tomto klubu, proto zde chci zmínit jeho stručnou historii 

a současné působení. 

FK Meteor Praha VIII patří mezi nejstarší české kluby. Tento klub byl založen na 

podzim roku 1986, kdy první hráči fotbalu vytvořili fotbalový kroužek, jež dostal jméno 

Meteor. FK Meteor stál u vzniku Českého svazu fotbalového v roce 1901. O rok později 

se z fotbalového kroužku stal řádný klub, který se svými aktivitami řadil mezi průkopníky 

kopané u nás. První hřiště, na kterém Meteor začínal hrát, bylo na vojenském cvičišti na 

Invalidovně. Zpočátku tento klub neměl svoje stálé hřiště, takže se poměrně často 

stěhoval z místa na místo.  

V roce 1910 se na delší dobu klub usadil na hřišti u Perutzů v blízkosti loděnic. 

Zde působil až do roku 1929, kdy se opět muset stěhovat, a to na hřiště Střížkova na 

Stráži. Problémy se svým zázemím vyřešil tento klub v roce 1934, kdy získal hřiště 

v Libni, kde působí dodnes. V tomto období se Meteor hlásil k profesionálnímu fotbalu a 
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stal se účastníkem prvního ročníku I. ligy.  Po dvou letech však Meteor sestoupil do druhé 

ligy, odkud se do té nejvyšší ještě jednou na jednu sezonu vrací v roce 1930.  

Od roku 1931 pak fotbalisté Meteoru po dlouhá léta působili na úrovni druhé a 

třetí ligy u nás. V roce 1945 dosáhl Meteor nejvyššího úspěchu, kdy hrál jedno soutěžní 

období Národní ligu.  Důležitým mezníkem byl přelom roku 1993 a 1994, kdy došlo 

k oddělení fotbalistů od SK Meteor Praha a bylo vytvořeno občanské sdružení FK Meteor 

Praha VIII. Po více než deset let je Meteor znám především pro velmi dobrou práci 

s mládeží. V roce 1923 vyhrál dorostenecké mistrovství a pohár dorostu. Největším 

úspěchem pro tuto věkovou kategorii pak byl v roce 1965 postup do I. ligy. Ve stejném 

roce se uskutečnil na Meteoru první ročník zimního dorosteneckého turnaje, který byl 

dlouhá léta známý jako turnaj časopisu Gól. Letos proběhl už jeho 47. ročník.  

Svoji kvalitu má i zimní turnaj mužů, kterého se pravidelně účastní přeborová, 

divizní i třetiligová mužstva z Prahy a širokého okolí. Každoročně jsou v areálu v Libni 

organizovány venkovní zimní turnaje starších přípravek a žáků. Dále jsou zde 

organizovány jarní a podzimní turnaje ligy mladších přípravek. V současné době má 

Meteor 13 mládežnických mužstev a dvě družstva pro dospělé. Muži hrají Českou 

fotbalovou ligu, dorostenci a žáci hrají Českou ligu. Juniorky a přípravky hrají nejvyšší 

pražské soutěže (FK Meteor Praha VIII., 2019) 

2.2 Fotbalové asociace 

FIFA (Fédération Internationale de Football Association) je mezinárodní 

fotbalová federace, založená 21. 5. 1904 v Paříži asociacemi francouzskou, dánskou, 

holandskou, belgickou, švédskou, švýcarskou a španělskou. Jde o nejvyšší světovou 

fotbalovou organizaci odpovědnou za dodržování pravidel. Organizuje a spravuje 

mezinárodní soutěže spadající pod její pravomoc. Dohlíží na mezinárodní přestupy hráčů, 

za pomoci svých komisí pomáhá zvyšovat úroveň rozhodčích, trenérů i sportu. Dále 

kontroluje dodržování svého statutu a závazných ustanovení. Nejvyšším orgánem FIFA 

je kongres, který se schází každé dva roky. Každá členská asociace má jeden hlas a změny 

ve statutu, v přijímání nových členů. Pozastavení členství a vylučování členů musí 

schválit tříčtvrtinová většina na kongresu. Návrhy na jakoukoli změnu pravidel musí být 

předloženy Mezinárodnímu výboru pro pravidla – International Board.  

FIFA sdružuje 6 kontinentálních konfederací: Evropskou UEFA, asijskou AFC, 

africkou CAF, konfederaci Severní a Střední Ameriky a Karibské oblasti CONCAF, Jižní 
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Ameriky CONMEBOL, Austrálie a Oceánie OFC. V současnosti tedy FIFA sdružuje 194 

členských zemí. 

UEFA (Union of European Football Association) je Evropská fotbalová unie 

založená 15. 6. 1954. Sídlem je Bern ve Švýcarsku. Jde o nejvlivnější a nejaktivnější 

kontinentální fotbalovou konfederaci, jejímiž členy jsou tři čtvrtiny hráčů, klubů a 

rozhodčích na světě. Myšlenku založení UEFA propagovali od roku 1952 především Otto 

Barassi z Itálie a Henri Delaunay z Belgie. V současné době sdružuje UEFA 51 národních 

fotbalových svazů. 

AFC (Asian Football Confederation) je Asijská fotbalová konfederace založená 

roku 1956. Sídlem AFC je Kuala Lumpur v Malajsii. AFC organizuje fotbalový turnaj 

při asijských hrách, mistrovství Asie, mistrovství Asie juniorů a mistrovství Asie 

v ženském fotbale. Má celkem 46 členů. V roce 2006 se posledním členem stala Austrálie, 

která dříve patřila pod OFC (Bedřich, 2006). 

CAF (Confédération Africiane de Football) je africká fotbalová konfederace, 

založená roku 1956 zástupci Egypta, Etiopie, Súdánu a Jižní Afriky. Sídlem CAF je 

Káhira v Egyptě. Počet členů rychle rostl, dnes je CAF velmi vlivnou a aktivní 

konfederací snažící se o rozvoj nejpopulárnějšího afrického sportu. CAF sdružuje 52 

členských států a organizuje mistrovství Afriky, africký juniorský fotbal, Pohár mistrů 

afrických zemí. 

CONCACAF (Confederación Norte - Centroamericana y del Caribe de 

Fútbol) je fotbalová konfederace Severní a Střední Ameriky a karibské oblasti, založená 

roku 1961. Sdružuje 27 členských států, a jeho sídlem je Guatemala. V dnešní době 

CONCACAF organizuje mistrovství Concacaf, turnaj v rámci středoamerických her, 

juniorská mistrovství Concacaf.  

CONMEBOL (Confederación Sudamericana de Fútbol) je Jihoamerická 

fotbalová konfederace, založená roku 1916. Jde o nejstarší kontinentální fotbalovou 

konfederaci. Conmebol organizuje mistrovství Jižní Ameriky, juniorské mistrovství Jižní 

Ameriky, Pohár osvoboditelů. Sdružuje 10 členských států – Argentinu, Bolívii, Brazílii, 

Ekvádor, Chile, Kolumbii, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuelu. Konfederace vznikla u 

příležitosti 1. ročníku mistrovství Jižní Ameriky v Buenos Aires.  

OFC (Oceania Football Confederation) je Oceánská fotbalová konfederace, 

založená roku 1966, poté, kdy FIFA souhlasila, aby v oblasti jižního Pacifiku vznikla 

další kontinentální fotbalová konfederace. Zakládajícími členy byly Austrálie, Nový 

Zéland a Papua – Nová Guinea, později se připojily ostrovy Fidži. Sídlo má OFC na 
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Novém Zélandu. Úkolem OFC je pomáhat rozvoji fotbalu v jižních oblastech Tichého 

oceánu. 

2.3 Pravidla fotbalu  

2.3.1 Povrch hrací plochy 

Hrací plocha musí být zcela přírodní nebo, je-li tak pravidly soutěže povoleno, 

může být celá z umělého hracího povrchu, kromě případů, kdy pravidla povolují 

integrovanou kombinaci umělých a přírodních materiálů (hybridní systém). Barva 

umělých povrchů je zelená. Pokud je využit umělý povrch v soutěžních utkáních mezi 

reprezentačními družstvy členských asociací sdružených ve FIFA nebo v mezinárodních 

soutěžních utkáních klubů, musí povrch odpovídat požadavkům FIFA (Kureš, 2016). 

2.3.2 Vyznačení hrací plochy 

Hrací plocha musí být obdélníková a vyznačená nepřerušenými čárami, které 

nesmí být nebezpečné. Čáry patří k tomu území, které ohraničují. Dvě kratší se nazývají 

brankové čáry, dvě delší ohraničující čáry se nazývají pomezní čáry.  

Hrací plocha je rozdělena na dvě poloviny středovou čárou, která spojuje středy 

čar pomezních. Uprostřed středové čáry je vyznačena středová značka. Kolem středové 

značky je vyznačen středový kruh o poloměru 9,15 m. Mimo hrací plochu mají být ve 

vzdálenosti 9,15 metrů od rohového čtvrtkruhu kolmo k brankové čáře a k pomezní čáře 

vyznačeny čáry. Všechny čáry musí být stejně široké. Všechny čáry mohou mít šířku 

nejvýše 12 cm. Branková čára musí být stejně široká jako brankové břevno a brankové 

tyče. Hráč, který na hrací ploše vyznačuje nepovolené čáry, musí být napomenut za 

nesportovní chování.  
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Obrázek 1 - Označení hrací plochy 

 

Zdroj: Hora,2005 

Branky jsou umístěny uprostřed brankové čáry. Branku tvoří dvě svislé tyče 

postavené ve stejné vzdálenosti od rohových praporků, které jsou nahoře spojeny 

břevnem. Na brankových tyčích a břevně musí být upevněna síť tak, aby neomezovala 

brankáře (Kureš, 2011). 
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Obrázek 2 – Fotbalová branka 

 

Zdroj: Kureš, 2011 

2.3.3 Hráči  

Utkání hrají dvě družstva. Každé družstvo má nejvýše jedenáct hráčů, z nichž 

jeden musí být brankář. Utkání nesmí být zahájeno, jestliže některé z družstev má méně 

než sedm hráčů. Pokud se družstva před utkáním na počtu náhradníků nedohodnou, nebo 

pokud není rozhodčí o dohodě družstev před utkáním informován, smějí družstva do hry 

nasadit nejvýše šest náhradníků. V každém utkání musí být jména hráčů a náhradníků, 

nominovaných k utkání rozhodčímu oznámena nejpozději před zahájením hry. Hráči a 

náhradníci, jejichž jména nebyla před utkáním oznámena rozhodčímu, nesmějí být 

nasazeni do hry.  

2.3.4 Doba hry 

Utkání se hraje na dva poločasy (po 45 minutách), které mohou být zkráceny 

pouze po dohodě mezi rozhodčím a oběma družstvy učiněné před začátkem utkání, a 

pokud je to v souladu s pravidly. Dalším aspektem v rámci doby hry je poločasová 

přestávka, kdy hráči mají nárok na poločasovou přestávku, která trvá nejdéle 15 minut. 

Pravidly fotbalu musí být stanovena délka poločasové přestávky. 

Nastavení promeškané doby hry: 

Rozhodčí nastaví každý poločas o dobu, která v něm byla promeškána při 

• střídání hráčů, 

• ošetřování nebo odchodu zraněných hráčů, 



17 
 

• zdržování hry, 

• přijímání disciplinárních opatření, 

• přestávkách k občerstvení hráčů nebo z jiných zdravotních důvodů povolených 

soutěžním řádem nebo rozpisem soutěže, 

• z jiných důvodů, včetně významných zdržení při navazování hry.  

Na základě rozhodnutí rozhodčího signalizuje na konci poslední minuty každého 

poločasu rozhodčí minimální délku nastavení doby hry. Doba nastavení hry může být 

rozhodčím prodloužena, nikoli však zkrácena. 

2.3.5 Pokutový kop a výkop 

Pokutový kop má být proveden nebo opakován, prodlouží-li rozhodčí dobu hry poločasu 

pro dokončení akce pokutového kopu. 

Výkop 

Výkop je způsob zahájení nebo navázání hry. 

Procedura výkopu 

• družstvo, které vyhraje los, se rozhodne, na kterou branku bude útočit v prvním 

poločase, 

• družstvo soupeře provede výkop, 

• družstvo, které vyhrálo los, provede výkop k zahájení druhého poločasu, 

• před druhým poločasem si družstva vymění strany a útočí na opačné branky, 

• poté, co družstvo vstřelilo branku, provede výkop družstvo soupeře, 

• při všech výkopech všichni hráči musí být na své polovině hrací plochy, 

• hráči družstva, které neprovádí výkop, musí být nejméně 9,15 m od míče, 

dokud míč není ve hře, 

• míč musí být v klidu na středové značce, 

• rozhodčí dá znamení píšťalkou, 

• míč je ve hře, jestliže byl kopnut a zjevně se pohnul, 

• branky může být dosaženo přímo z výkopu do branky soupeře. 

2.3.6 Ofsajd (postavení mimo hru) 

Ofsajdová pozice hráče není sama o sobě porušením pravidla. Hráč je v ofsajdové 

pozici, je-li blíže k soupeřově brankové čáře než míč a než předposlední hráč soupeře.  

Hráč není v ofsajdové pozici, jestliže je na vlastní polovině hrací plochy, nebo je 

ve stejné vzdálenosti od soupeřovy brankové čáry jako předposlední hráč soupeře, nebo 
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je ve stejné vzdálenosti od soupeřovy brankové čáry jako poslední dva hráči soupeře 

(Kureš, 2016). 

Hráč, který je v ofsajdové pozici, bude potrestán za ofsajd pouze tehdy, jestliže v 

okamžiku, kdy míčem zahraje nebo se míče dotkne některý z jeho spoluhráčů, je podle 

názoru rozhodčího aktivně zapojen do hry tím, že ovlivňuje hru, ovlivňuje soupeře, nebo 

získává ze svého postavení výhodu.  

2.3.7 Zakázaná hra a nesportovní chování  

Zakázaná hra a nesportovní chování se trestají následujícími způsoby:  

1. Herní tresty 

Herní tresty dělíme na přímý volný kop a pokutový kop. 

a) Přímý volný kop 

Přímý volný kop nařídí rozhodčí ve prospěch soupeřova družstva, jestliže se hráč 

dopustí některého z dále uvedených přestupků způsobem, který je podle názoru 

rozhodčího bezohledný či nedbalý, nebo který je proveden za použití nepřiměřené síly. 

Přímý volný kop je nařízen, jestliže hráč: 

• kopne nebo se pokusí kopnout soupeře, 

• podrazí nebo se pokusí podrazit soupeře, 

• skočí na soupeře, 

• vrazí do soupeře, 

• udeří nebo se pokusí udeřit soupeře, 

• strčí do soupeře. 

Přímý volný kop se provede z místa, kde k přestupku došlo. Je ve prospěch soupeřova 

družstva. Rozhodčí také nařídí přímý volný kop, jestliže se hráč dopustí některého z 

následujících čtyř přestupků: 

• při odebírání míče se tělem dotkne soupeře dříve než míče, 

• drží soupeře, 

• plivne na soupeře, 

• úmyslně hraje míč rukou (vyjma brankáře v jeho vlastním pokutovém území).  

b) Pokutový kop  

Pokutový kop ve prospěch soupeřova družstva rozhodčí nařídí, dopustí-li se hráč 

v době, kdy je míč ve hře, některého z výše uvedených přestupků ve vlastním pokutovém 

území. Bez ohledu na to, na kterém místě hrací plochy byl míč v okamžiku přestupku 

(Kureš, 2016).  
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2. Osobní tresty 

Žlutou nebo červenou kartu může rozhodčí ukázat pouze hráči nebo náhradníkovi 

nebo vystřídanému hráči. Rozhodčí je oprávněn udělovat osobní tresty od okamžiku, kdy 

vstoupí na hrací plochu, aby zahájil hru, až do okamžiku, kdy hrací plochu utkání opustí.  

a) Napomenutí 

Jestliže se hráč dopustí jednoho z následujících přestupků, musí ho rozhodčí 

napomenout tím, že mu ukáže žlutou kartu:  

• chová se nesportovně, 

• slovy nebo jednáním projevuje nespokojenost nebo protestuje,  

• soustavně porušuje pravidla, 

• zdržuje navázání hry, 

• nedodrží předepsanou vzdálenost při provádění volného kopu, kopu z rohu nebo 

vhazování míče, 

• bez souhlasu rozhodčího vstoupí na hrací plochu, aby své družstvo doplnil nebo 

se do družstva vrátil,  

• úmyslně a bez souhlasu rozhodčího opustí hrací plochu. 

Náhradník nebo vystřídaný hráč musí být napomenut žlutou kartou, pokud se dopustí 

některého z následujících tří přestupků:  

• chová se nesportovně, 

• slovy nebo jednáním projevuje nespokojenost nebo protestuje, 

• zdržuje navázání hry. 

b) Vyloučení  

Jestliže se hráč, náhradník nebo vystřídaný hráč dopustí jednoho z následujících 

přestupků, musí ho rozhodčí vyloučit tím, že mu ukáže červenou kartu: 

• hraje surově, 

• chová se hrubě nesportovně, 

• plivne na soupeře nebo na jinou osobu,  

• zabrání soupeřovu družstvu dosáhnout branky nebo zmaří jeho zjevnou možnost 

dosáhnout branky tím, že úmyslně zahraje míč rukou, 

• zmaří soupeři zjevnou možnost dosáhnout branky tím, že soupeře útočícího na 

branku zastaví přestupkem, za který se nařizuje přímý volný kop, popřípadě 

pokutový kop, 

• použije pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest,  
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• během utkání je podruhé potrestán napomenutím (Kureš, 2016). 

2.4 Koordinační schopnosti 

„Koordinační schopnosti jsou komplexně působící výkonové předpoklady. Jedna 

koordinační schopnost nikdy není jediným předpokladem pro určitý výkon (Měkota, 

2005).“ 

Koordinace se dříve označovala jako obratnost. Koordinace se většinou při hře 

projevuje jako součást další schopnosti, a to nejčastěji rychlosti. Tyto dvě zmíněné 

pohybové schopnosti by se měly ve velké míře rozvíjet již od dětského věku. To vyplývá 

ze značně různorodých projevů a z jejich postavení mezi ostatními pohybovými 

schopnostmi, kde plní roli jakéhosi mostu mezi nimi.  

Definice koordinačních schopností není jednotná. Jiná definice uvádí, že: 

„Koordinace se často popisuje jako schopnost orientovat vlastní pohyby podle stanovené 

potřeby, přizpůsobit rychle nové pohyby nebo jednat s úspěchem odlišných podmínkách, 

pokud jde o rychlé motorické pohyby“. (Jebavý, Hojka, Kaplan, 2017, s. 98) 

Z tohoto popisu je patrné, že koordinaci charakterizují nároky na přesnost a 

rychlost pohybu, na vytvoření nového pohybu a na přizpůsobení se vnějším podmínkám.  

Definice koordinačních schopností nám ukazuje, že koordinační schopnosti mají 

něco společného především s řízením pohybu. Vytrvalost a síla jsou závislé hlavně na 

množství energie, které je dodávané do svalů. U koordinace není toto energetické 

zásobování tolik důležité, zásadní nároky jsou na pohybové schopnosti, a to především 

na jejich řízení. Proto se koordinace většinou spojuje s činností CNS, která organizuje a 

řídí množství oblastí důležitých pro konkrétní pohyb.  

Mezi hlavní patří: 

• činnosti analyzátorů (sluchových, zrakových a analyzátorů ve svalech), 

• činnosti jednotlivých funkčních systémů (dýchacího, oběhového), 

• koordinace nervosvalová, 

• psychologické procesy (vůle, motivace, pozornost). 

2.4.1 Dělení koordinačních schopností 

Koordinaci dělíme na obecnou a speciální. Obecná koordinace představuje schopnost 

účelně provádět mnoho motorických dovedností, bez ohledu na sportovní specializaci.  

Každý sportovec by měl projít všeobecným rozvojem, aby získal vhodnou úroveň obecné 

koordinace. Existuje totiž předpoklad, že sportovec s lepší obecnou koordinací si rychleji 

osvojí speciální koordinační požadavky dané specializace ve sportu.  
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To znamená, že když nastane čas pro speciální trénink, měla by být již obecná 

koordinace na vysoké úrovni. Právě proto, že představuje základ pro rozvoj koordinace 

speciální. 

Speciální koordinace představuje schopnost provádět rozlišné pohyby ve 

vybraném sportu rychle, ale také bez chyb, precizně a rychle. Je spojena s dovednostmi a 

schopnostmi, které sportovec používá při tréninku, při zápasech či při závodech ve svém 

sportu. Speciální koordinace se získává pravidelným procvičováním pohybových 

schopností a dovedností a technických prvků v průběhu celé sportovní kariéry (Perič a 

kol., 2012). 

Za nejdůležitější součásti koordinace se tedy považují: 

• Schopnost docility – tato schopnost se projevuje kvalitou a rychlostí učení se 

novým pohybovým nebo sportovním dovednostem.  

• Schopnost spojování pohybů – schopnost navzájem propojovat dílčí pohyby těla 

do časově, prostorově a dynamicky sladěného pohybu celkového, zaměřeného na 

splnění cíle pohybového jednání. 

• Schopnost orientační – schopnost určovat a měnit pohyb a polohu těla v prostoru 

a čase, a to vzhledem k definovanému pohybujícímu se objektu. 

• Schopnost rovnováhy – schopnost udržovat celé tělo ve stavu rovnováhy, 

respektive rovnovážný stav obnovovat i při napjatých rovnováhových poměrech 

a proměnlivých podmínkách prostředí. 

• Schopnost reakční – schopnost vztahující se k včasnému zahájení určité činnosti. 

• Schopnost rytmická – vztahuje se ke všem sportovním činnostem, ovšem v různé 

míře a kvalitě. Každý pohyb má svůj rytmus, ať už stálý nebo proměnlivý, který 

je třeba si osvojit.  

• Přizpůsobování (přestavby) pohybu – vychází z přizpůsobování vlastních 

pohybů vnějším podmínkám, ve kterých se provádí. Podstatou je účelné využití, 

upravení a přizpůsobení se osvojeným sportovním dovednostem.  

• Schopnost rozlišení polohy a pohybů jednotlivých částí těla – její podstata je 

v dokonalém vnímání pohybu, a to z hlediska času, prostoru, rychlosti a složitosti 

pohybů (Perič, 2012). 
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2.4.2 Rozvoj koordinačních schopností  

Základní metodou rozvoje koordinačních schopností je metoda vhodného 

opakovaného cvičení. Převládající složkou zatížení je její složitost a obsah pohybové 

činnosti, neboť po stránce energetické není tato činnost příliš náročná. Dále jsou zde 

kladeny značné nároky na pozornost a přesnost provedení a nervosvalovou regulaci, což 

vede k poměrně rychlému nástupu únavy, především pak centrální nervové soustavy. 

Trénink při nástupu únavy je potom méně efektivní. Nesmírně důležitá je proměnlivost a 

pestrost cvičení, dále také dodržování dostatečných intervalů při odpočinku mezi sériemi 

(Vrzáček, 2001). 

Všechny složky koordinačních schopností se nejefektivněji rozvijí mezi 6. − 12. 

rokem života, toto období se nazývá obdobím senzitivním. Proto by v těchto létech 

největší část tréninkového obsahu měl tvořit nácvik a v něm zdokonalování herních 

dovedností jednotlivce v upravených herních formách. Zaměřujeme se na cílený rozvoj 

koordinačních a rychlostních schopností, podíl kondičního a herního tréninku by měl být 

asi 80:20 (Fajfer, 2005). 

2.4.3 Koordinační schopnosti ve fotbale  

Obecně je sportovní trénink chápán jako biopsychosociální adaptační proces, 

který má za cíl dosahovat individuálně maximální sportovní výkonnosti. Jde o složitý 

proces adaptace celkového charakteru, a proto se nelze dívat na jeho jednotlivé oblasti 

odděleně, ale vidět je ve vzájemných souvislostech (Votík, 2005). 

Podle Holienky umožňuje fotbalistovi dobře zvládnutá pohybová koordinace 

provést různě náročné pohybové činnosti v různě složitých podmínkách, které jsou dané 

herní situací.  

Hráči tak musí při realizování různých herních situacích a herních činnostech jednotlivce 

reagovat velice často složitými pohybovými projevy.  

Zároveň je třeba upozornit, že rozvojem koordinačních schopností zlepšujeme 

prostorovou orientaci ve fotbale, zvyšujeme cit pro míč, umožňujeme rychle reagovat na 

vzniklé situace v průběhu hry, přispíváme k rychlému vyhodnocení a správnému výběru 

řešení, zdokonalujeme přesnost pohybů, napomáháme k lepšímu zvládání složitějších 

herních kombinací, zlepšujeme odhad na míč a načasování přihrávky dle situace, 

podporujeme improvizaci, rozvíjíme předvídavost a zdokonalujeme stabilitu těla 

v osobních soubojích a hru v časové tísni neboli pod tlakem (Holienka, 2010). 
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Holienka zdůrazňuje význam úrovně koordinačních schopností u fotbalistů 

zejména v níže uvedených bodech: 

• velmi dobrá úroveň koordinace je nevyhnutelným předpokladem úspěšného 

motorického učení koordinačně náročných pohybových aktivit,  

• odpovídající úroveň koordinace přispívá k větší stabilitě techniky,  

• velmi dobrá úroveň koordinace má vliv na tempo osvojení si technické stránky 

jednotlivých herních činností, 

• velmi dobrá úroveň koordinace umožňuje vyšší variabilnost a plastičnost řízení 

pohybů, 

• velmi dobrá úroveň koordinace slouží k souladu jednotlivých prvků pohybů při 

plnění stanovených úkolů a při řešení herních situací, 

• velmi dobrá úroveň koordinace umožňuje v průběhu celého utkání  

přesně provádět koordinačně složité pohyby (Holienka, 2010). 

Koordinační schopnosti u fotbalistů lze rozčlenit dle Votíka následovně: 

• orientační – jedná se o schopnost velmi rychlého a přesného určení 

vzájemných vztahů, vytvoření pocitu polohy těla a jeho změn, 

• diferenciační – schopnost detailního rozlišení a monitorování parametrů času, 

síly a prostoru při řešení pohybového úkolu. Pohybuje se v přesném a 

ekonomickém provedení konkrétní herní činnosti, kdy hráč musí rozlišit 

oddělit snahu vynaloženou např. pro přihrávku na krátkou či dlouhou 

vzdálenost, 

• reakční – znamená účelný a rychlý projev jako reakci na očekávaný či 

neočekávaný podnět, 

• spojování pohybových operací – jedná se o dynamickou časoprostorovou 

synchronizaci dílčích pohybů při kontaktu s míčem nebo se soupeřem a stává 

se řešením všech herních situací, 

• přizpůsobování pohybového jednání – tato schopnost je závislá na orientační 

schopnosti a je charakterizována změnou motorické realizace řešení konkrétní 

situace za daných podmínek a jde o kombinaci osvojených herních dovedností 

s vlastní schopností improvizace, 

• schopnost dynamické rovnováhy – je schopnost udržet nebo obnovit 

rovnováhu při neúmyslných nebo úmyslných změnách polohy těla, 
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• schopnost rytmická – jedná se o rytmus dané pohybové činnosti, změnu tempa 

hry a rytmu a schopnost vnucení vlastního rytmu hry soupeři (Votík, 2001). 

2. 4. 4 Diagnostika koordinačních schopností 

 Úroveň koordinačních schopností posuzujeme obdobně jako u ostatních 

motorických schopností z výsledků standardizovaných testů. Při diagnostice se uplatňují 

testy dvojího druhu, testy laboratorní a testy terénní.  

Při laboratorních testech se využívají přístroje, jako jsou reaktometry, 

stabilometry, stereometry, dynamometry, rytmometry, tremometry a goniometry. 

Laboratoř umožňuje využívat počítačovou techniku a poskytuje standardizované 

podmínky. 

Terénní testy jsou proveditelné v přirozeném prostředí. Standardizovaných testů 

je méně, některé testy mají charakter kontrolních cvičení. Vybrané testy jsou rovněž 

součástí baterií pro zjišťování zdatnosti či výkonnosti. Oblast koordinačních schopností 

je strukturovaným jevem, který nelze diagnostikovat jediným motorickým testem. 

Celkové testování obratnostní schopnosti se provádí skrze úrovně provedení složitějších 

pohybových úkolů.  

Při tvorbě testů nebo testových baterií je kladen důraz na některou z následujících 

oblastí: 

• složitost pohybu,  

• přesnost provedení pohybu, 

• rychlost splnění zadaného pohybového úkolu, 

• učenlivost: za jak dlouho dokáže proband provést předem neznámý pohyb, 

• uchování: zda je proband schopen provést naučený pohyb znovu s určitým 

časovým odstupem.  

Jiní autoři uvádějí aspekty jako preciznost, adekvátnost, rychlost, cílevědomost, 

ekonomičnost a kreativnost. 

Příkladem diagnostiky koordinačních schopností pro hráče fotbalu může být 

balancování s míčem na noze.  

Charakteristika: balancování předmětu ve vratké poloze.  

Popis: hráč stojí na nedominantní noze, dominantní nohu má zvednutou a na nártu 

má položený fotbalový míč. Míč přidržuje rukou a od okamžiku, kdy jej pustí, se měří 

čas do doby, kdy míč opustí nárt. Smějí se provádět poskoky na stojné noze. Provádí 

se tři pokusy. Po 90 sekundách se pokus přerušuje.  
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Hodnocení: zaznamenává se průměr ze dvou lepších pokusů (Havel, Hnízdil, 

2010). 

2.5 Rychlostní schopnosti 

 Rychlostní schopnosti lze charakterizovat jako předpoklady určitého jedince 

udělat danou motorickou činnost v co nejkratším čase. Činnost je tedy prováděna s 

maximální intenzitou a maximálním volním úsilím (Dovalil, 2009). 

Dle Bedřicha (2006) je úroveň rychlostních schopností dána schopností současné 

aktivace velkého počtu pohybových jednotek, rychlého střídání svalového napětí, 

elasticitou svalů, rychlostí vedení vzruchů, rychlostí přenosu informací při nervosvalové 

činnosti, vysokou zásobou kreatinofosfátu, rychlým a přesným vytvořením představy o 

pohybu, koncentrací a emoční stabilitou. Na rychlostním výkonu se podílí i efektivita a 

úroveň zvládnutí techniky, úroveň dalších pohybových schopností, somatotyp apod. 

2.5.1 Dělení rychlostních schopností 

Rychlostní schopnosti lze dělit na reakční a realizační.  

Reakční rychlostní schopnost 

Reakční rychlostní schopnost je dle Měkoty (2005) definována jako: „schopnost 

zahájit (účelný) pohyb na daný (jednoduchý nebo složitý) podnět v co nejkratším čase.“ 

Indikátorem je tedy reakční doba.  

Reakční schopnost spočívá v rychlosti výběru a realizace cíleného, krátce 

trvajícího pohybu na daný podnět. Tato schopnost má stěžejní význam ve většině druhů 

sportů, stejně jako v situacích běžného života. Reakční schopnost je závislá na mnoha 

faktorech, mezi něž patří doba aferentního a eferentního přenosu, doba zpracování, doba 

vnímání a latentní doba reakce svalů. Reakční doba je však závislá na druhu podnětu. 

V úvahu přicházejí podněty dotykové (taktilní), zvukové (akustické) a zrakové (vizuální). 

Nejkratší doba reakce je u dotykových podnětů, nejdelší u zrakových. Středních hodnot 

dosahují podněty zvukové (Havel, Hnízdil, 2010). 

Realizační rychlostní schopnosti  

Realizační rychlostní schopnost můžeme definovat jako „schopnost provést 

motorickou činnost nebo realizovat určitý pohybový úkol v co nejkratším časovém úseku 

(Čelikovský, 1990).“ 

Realizační rychlostní schopnost je chápána jako schopnost, která vyjadřuje 

takovou pohybovou činnost, při níž není maximální výkon limitován únavou. Tuto 

schopnost tedy můžeme definovat jako schopnost provést určitý pohybový úkol v co 
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nejkratším časovém úseku od započetí pohybu do jeho ukončení nebo provést určitý 

pohybový úkol s maximální frekvencí. Struktura realizačních rychlostních schopností 

není jednoznačná. Záleží na pojetí jednotlivých autorů (Havel, Hnízdil, 2010). 

Dovalil a kol. (2002) uplatňují, z hlediska praktických potřeb, rozdělení 

realizačních rychlostních schopnosti na acyklické, cyklické a komplexní. Přikláním se k 

této struktuře realizačních rychlostních schopností, neboť ji pokládám za vyhovující jak 

z teoretického hlediska, tak i z hlediska sportovní výkonnosti. 

Acyklická rychlostní schopnost umožňuje jednorázové provedení pohybu s 

maximální rychlostí proti malému odporu. Cyklická rychlostní schopnost umožňuje 

opakování struktury pohybu s vysokou frekvencí nebo s maximální rychlostí. Tuto 

schopnost můžeme dělit do dílčích relativně nezávislých schopností: 

• schopnost akcelerace – po zahájení jakéhokoliv pohybu následuje 

fáze zrychlení, 

• schopnost maximální frekvence pohybů – frekvence vzrůstá jako 

důsledek snižování kontaktní doby chodidla se zemí, zkracování letové fáze a 

nárůstu odrazových sil vyvíjených při tomto kontaktu (Grasgruber, Cacek, 2008), 

• schopnost rychlé změny směru – typické pro sportovní hry, 

sportovní gymnastiku nebo skoky do vody. 

Komplexní rychlostní schopnost umožňuje provedení kombinace cyklických a 

acyklických pohybů s maximální rychlostí. Na komplexní rychlostní schopnost mají 

velký vliv vytrvalostní, silové a koordinační schopnosti. Dostává-li např. činnost  

silový charakter, rychlostní schopnosti se specifikují a označujeme je jako silově 

rychlostní schopnosti. Prodloužíme-li dobu trvání činnosti při požadavku na udržení 

maximální rychlost pohybu, hovoříme o vytrvalostně rychlostní schopnosti. Pokud při 

pohybu dochází k požadavku na ovlivnění rychlostních schopností koordinačními 

schopnostmi, pak hovoříme o koordinačně rychlostní schopnosti (Havel, Hnízdil, 2010). 

Měkota (2005) uvádí, že rychlostní schopnosti jsou do značné míry ovlivněny 

typem zadaného pohybového úkolu, délkou jeho trvání, popřípadě prostorovými či 

časově prostorovými vztahy (vymezené např. optimální technikou pohybu). 

V opakovaném provedení rozlišuje frekvenční rychlost jako schopnost opakovat 

určitou shodnou pohybovou strukturu v daném časovém intervalu a akcelerační rychlost 

jako schopnost k zrychlování pohybu. 

Frekvenční a akcelerační rychlosti jsou na sobě nezávislé. Z hlediska složitosti 

pohybových činností se rozlišují rychlostní schopnosti při provádění pohybů 



27 
 

jednoduchých nebo složitých. Mezi rychlostí elementární a komplexní neexistuje 

významnější závislost 

(Havel, Hnízdil, 2010). 

2.5.2 Metody rozvoje rychlostních schopností 

Ovlivňování rychlostních schopností patří k jedněm z nejobtížnějších tréninkových 

úkolů. Jejich změna je dlouhodobou záležitostí a více než u jiných pohybových 

schopností vyžaduje znalost podmínek, metod, cvičení, principů opatření apod. a také 

vyžaduje jejich dodržování v tréninkové praxi.  

Mezi metody rychlostních schopností patří zaměření se na vhodnou volbu intenzity 

zatížení, dobu trvání zatížení, interval odpočinku, počet opakování a charakter 

odpočinku:  

• opakovací – je metodou založenou na opakování krátkodobého rychlostního 

zatížení po optimálním intervalu odpočinku, 

• kontrolovaného úsilí – je metodou používanou při nácviku optimální techniky, 

rychlost a úsilí provedení činností musí umožňovat plnou kontrolu technické 

stránky herní činnosti, 

• intenzita zatížení – je vždy maximální a trenéři musí respektovat uvedené poměry 

krátkodobého intenzivního zatížení a následného odpočinku. 

 

2.5.3 Didaktické zásady k rozvoji rychlostních schopností 

• Zařazujeme na začátek hlavní části tréninkové jednotky a před tím neprovádíme 

cvičení přinášející únavu, 

• žádoucí je navození vhodné atmosféry, motivace, dobrý psychický stav, 

koncentrace, 

• interval odpočinku je stejně významný jako interval zatížení, 

• v intervalu odpočinku zařazujeme převážně aktivní odpočinek,  

• ve fotbale se nesetkáváme s izolovanými projevy rychlosti, což znamená, že 

projevy různých forem rychlosti jsou specifické, navzájem nezávislé – nutno 

rozvíjet odděleně, 

• důležitá je rychlost vnímání, hodnocení a rozhodování (Votík, 2001). 
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2.5.4 Důležitost rychlostních schopností ve fotbale 

Nemůžeme si nevšimnout, že se zrychluje celý svět a s ním i samozřejmě sport. 

Rychlost se dá považovat za synonymum vítězství, proto mnoho trenérů usilovně studuje 

to, jak by mohli být jejich svěřenci rychlejší (Dufour, 2009). 

Projevy rychlostních schopností ve fotbale musíme chápat komplexně jako pohyb 

hráče, který zahrnuje procesy pohybové a procesy psychické. 

Rychlostní schopnosti nezávisí jen na rychlé produkci svalové energie (zdroj ATP-

CP), ale i na schopnosti hráče rychle hodnotit, rozhodovat, vnímat a reagovat. Hlavním 

cílem je naučit hráče rychle reagovat v různých herních situacích, je to situačně-herní 

rychlostní trénink neboli funkční rychlostní trénink, kdy je důraz kladen na rozvoj 

psychických procesů předcházejících vlastní pohybové činnosti (Votík, 2005). 

Rychlost podle Franka (2006), hraje ve fotbale velmi důležitou roli. Ve fotbale si 

můžeme všimnout, že dochází k poměrně hodně herním situacím, ve kterých jde o 

nejvyšší rychlost, rychlý sprint k míči nebo rychlou změnu směru. Tyto všechny zmíněné 

faktory, mohou mít rozhodující vliv na průběh zápasu. Mezi další důležité faktory patří 

také rychlost reakce, to znamená, čím rychleji hráč zareaguje, tím rychleji může 

vystartovat nebo se rychleji zmocnit míče (Frank, 2006). 

Dle Votíka (2005) můžeme „herní projev rychlostních schopností“ rozlišit na:  

a) psychickou složku: 

• rychlost vnímání, 

• předvídání následné činnosti spoluhráčů i protihráčů, 

• rychlost rozhodování, 

• reakční rychlost (rychlost reakce na předem nepředvídatelný vývoj 

herní situace). 

b)  pohybovou složku:  

• akcelerační rychlost, 

• frekvenční rychlost, 

• pohyb z místa, 

• součinnostní rychlost. 

Podle Kirkendalla můžeme projev rychlostních schopností rozdělit na: 

- percepční rychlost, 

- anticipační rychlost, 

- rozhodovací rychlost, 
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- reakční rychlost, 

- rychlost bez míče, 

- rychlost s míčem, 

- herní rychlost. 

Kirkendall uvádí, že mnoho různých aspektů rychlosti je vztaženo k rychlosti 

myšlení a rozhodování. To jsou věci, které lze rozvíjet pouze hrou.  

K tomu Psotta (2006) dodává, že pravděpodobnost úspěchu hráče v herní situaci se 

zvyšuje, pokud rychlost psychických procesů, které se promítají do rychlosti rozhodnutí, 

se převede také do rychlosti provedení vybrané činnosti. 

2.6 Didaktické formy ve fotbale 

Při výuce fotbalu vychází nácvik tréninků ze zásad motorického učení, avšak je nutné 

při něm správně využívat didaktické formy. Pod pojmem didaktické formy rozumíme 

vnitřní uspořádání řízení didaktického procesu žáků ve vyučovacích hodinách (Nykodým, 

2006).  

Didaktické formy dělíme: 

• metodicko-organizační formy, 

• sociálně interakční formy, 

• organizační formy. 

2.6.1 Metodicko-organizační formy 

Při zdokonalování a nácviku herních činností jednotlivce, herních kombinací, 

herních systémů a standardních situací se uplatňují v různém rozsahu tyto metodicko-

organizační formy: 

a) pohybové hry, 

b) průpravná cvičení, 

c) herní cvičení, 

d) průpravné hry (Dovalil a kol., 2009). 

Charakteristika jednotlivých forem: 

a) Pohybové hry 

Ve fotbalovém tréninku jsou pojaty jako jednodušší pohybové činnosti, např. 

štafetové soutěže, soutěživé činnosti úpolového charakteru, honičky apod. Jsou 

využívány především při nácviku pohybu hráče bez míče, klamavých pohybů, ale i při 

rozvoji pohybových schopností, včetně rychlosti reakce. Dále se také dají uplatnit při 

osvojování manipulace s míčem, především na základní úrovni. 
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b) Průpravná cvičení 

Základní charakteristikou této tréninkové formy je nepřítomnost soupeře a 

relativně neměnné, předem určené herně situační podmínky, což znamená, že tyto herní 

situační podmínky, mají tedy přesnou organizaci a řád. Obtížnost průpravného cvičení 

můžeme zvýšit změnou neměnných, přesně vymezených podmínek na proměnlivé vnější 

podmínky. 

Průpravná cvičení většinou používáme při nácviku a zdokonalování především 

technické stránky herních činností, kdy se hráč může plně soustředit a opakovaně 

provádět určenou dovednostní úlohu bez rušivých zásahů soupeře a v podmínkách 

přesně vymezených trenérem. Průpravná cvičení mohou být také využita v rámci herního 

tréninku pro kondiční přípravu. V tomto případě musí mít hráči osvojeny alespoň 

základy technické stránky fotbalových dovedností. 

c) Herní cvičení 

Jsou charakterizována především přítomností soupeře a mohou být prováděna 

v předem určených herních podmínkách, nebo v náhodně proměnlivých podmínkách.  

Obdobně jako u průpravných cvičení si musí trenér určit priority, zda chce rozvíjet a 

zdokonalovat technickou stránku realizovaných činností a řešení taktických úkolů, nebo 

zda bude hlavním cílem rozvoj určité pohybové schopnosti v herních podmínkách. 

V obou případech je základem trenérova tvůrčí schopnost zorganizovat herní cvičení tak, 

aby jeho provedení bylo v souladu s určenými prioritami a cíli tréninku, což je u herních 

cvičení podstatně složitější a obtížnější než u průpravných cvičení. 

d) Průpravné hry 

 Charakterizuje je přítomnost soupeře a souvislý herní děj, umožňující 

zdokonalování fotbalových dovedností v podmínkách blízkých či totožných s utkáním. 

V průpravných hrách dochází ke střídání obranné a útočné fáze hry, a tedy i ke změnám 

rolí hráčů (Dovalil a kol., 2009). 

2.6.2 Sociálně interakční formy  

 Základním kritériem sociálně interakčních forem je vztah trenér – hráč. Dle toho 

se rozlišují tyto tři formy: 

a) hromadná forma, 

b) skupinová forma,  

c) individuální forma. 
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a) Hromadná forma je charakterizována tím, že všichni zúčastnění vykonávají 

současně tutéž činnost pod kontrolou trenéra. Trenér zadá úkol, spouští činnost, 

pozoruje, hodnotí, zastavuje provedení. Tato varianta je zvláště v případě většího 

počtu sportovců náročná na organizaci. Převažuje jednostranná komunikace od 

trenéra směrem ke sportovcům, má povahu spíše dominance. V mnoha případech 

bývá nezbytná, avšak neměla by trvale převažovat. 

b) Skupinová forma se využívá především při rozdělení většího počtu osob do 

menších skupin. Skupiny mohou mít tentýž úkol na různých místech současně 

nebo si úkoly postupně střídají. Skupiny mohou mít ale i různé úkoly, které 

mohou plnit. Trenérská kontrola se přesouvá, komunikace je bohatší, trenér má 

větší možnosti k individuální práci. 

c) Individuální forma tréninkové jednotky je typická v případě malého počtu 

svěřenců. Je ale účinná i v případě větších tréninkových skupin. Poskytuje 

možnost individuálního působení. Důležité je také to, že individuální forma 

tréninkové jednotky umožnuje různě rychlý postup. Bezprostřední kontakt, 

didaktická interakce i komunikace vnášejí do tréninku větší aktivitu.  

Každá tréninková jednotka by měla být odpovídajícím způsobem motivována a 

sportovec by měl vědět, proč jednotlivá cvičení provádí. Opačný přístup účinnost 

tréninku snižuje, objevuje se nespokojenost, podrážděnost, napětí u hráčů.  

Zodpovědný přístup k vedení tréninkové jednotky předpokládá písemnou přípravu. 

V této písemné přípravě se zpracovává rozvrh, obsah, dávkování, didaktické pokyny a 

organizace.  

Pokud se zařazuje více než jedna tréninková jednotka za den, hovoří se o fázích 

tréninku, tj. o vícefázovém tréninku (Dovalil a kol., 2009) 
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2.6.3 Organizační formy 

Organizační formu chápeme jako vnější uspořádání organizačních a didaktických 

podmínek vyučování, v nichž se realizuje výchovně vzdělávací proces (Vilímová, 2009).  

Základní organizační formou pak je vyučovací hodina případně tréninková 

jednotka. Každá vyučovací (tréninková) jednotka je charakterizována svou strukturou. 

Často se setkáváme s dělením na část úvodní, průpravnou, hlavní a závěrečnou.  

Níže je uvedeno, jak prezentuje zjednodušený model tréninkové jednotky Votík 

(2005): 

a) Úvodní část 

-seznámení s obsahem a cíli tréninkové jednotky, 

-organizační záležitosti, hodnocení předcházejícího utkání nebo tréninkové 

jednotky, 

-motivace. 

b) Průpravná část 

-příprava hybného a nervového systému hráče na tréninkové zatížení - pohybová 

činnost mírné intenzity (pomalý běh s obraty apod. bez rychlých a švihových pohybů), 

-po zahřátí organismu, především svalového aparátu, následují protahovací 

cvičení, 

-po strečinku následuje dynamická činnost (i s míčem) připravující především 

vnitřní orgány na zatížení, 

 - dokončení dynamické části zvýšením intenzity činnosti, zapracování organismu 

(příprava funkčních systémů na očekávanou intenzitu a objem zatížení v hlavní části TJ). 

c) Hlavní část 

Na začátek zařazujeme: 

-koordinační a obratnostní cvičení, 

-nácvik nových pohybových dovedností, 

-rozvoj rychlostních pohybových schopností, 

-rozvoj explozivně silových pohybových schopností.  

Následují tyto pohybové činnosti: 

-zdokonalování již dříve naučených pohybových dovedností, 

-rozvoj krátkodobé a střednědobé vytrvalostní pohybové schopnosti, 

-rozvoj dynamických silově vytrvalostních pohybových schopností. 

d) Závěrečná část 
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-protahovací a kompenzační cvičení (slouží k urychlení regeneračních procesů, mají 

zklidňující a relaxační účinek, kompenzují jednostranné zatížení a svalové nerovnováhy),  

-pohybová činnost s relaxačními účinky (Dovalil a kol., 2009). 

 

2.6.4 Tréninkové cykly 

Sportovní trénink je proces, který by neměl postrádat promyšlenou kontinuitu. Tím lze 

omezit nahodilost ve výběru na minimum a také posloupnosti tréninkového působení. 

Organizačně se to řeší důsledným uplatňováním různě dlouhých tréninkových cyklů. 

Cyklus ve sportu znamená: „relativně ukončený sled, celek opakujících se různě dlouhých 

časových úseků tréninkového procesu“. Časové úseky mohou trvat několik dnů, ale i 

měsíců a let. Jsou propojeny tréninkovým cílem, který je pro ně určující. Opakování cyklů 

má povahu kruhu a je obecnou zákonitostí tréninku. Cykly se v organizaci tréninku 

uplatňují jako rozhodující články stavby tréninku od tréninkové jednotky po cykly 

víceleté. 

Tréninkové cykly mají své následující druhy: 

Obvykle se druhy tréninkových cyklů rozlišují na: 

a) mikrocykly,  

b) mezocykly, 

c) makrocykly.  

Sled tréninkových jednotek v opakujícím se schématu se nazývá mikrocyklus. Sled 

několika mikrocyklů naplňuje mezocyklus neboli střednědobý či více týdenní cyklus. 

Sled mezocyklů, střídajících a opakujících se podle principu stavby tréninku v delší 

časové dimenzi je označován jako makrocyklus.  

Uvedenou koncepcí se rozlišované časové úseky a jejich sledy stávají vzájemně 

spojitými a navazujícími prvky a stavebními bloky tréninku. 

V praktické rovině se cykličnost tréninku musí promítnout do jeho koncepce, plánování 

a dokumentace (Dovalil a kol., 2009).  

2.7 Zdravotně-kompenzační cvičení  

Zdravotně-kompenzační cvičení definujeme jako soubor cviků, kterými se 

zaměřujeme na jednotlivé oblasti pohybového systému (vazy, šlachy, svaly, klouby), a 

tím cíleně působíme na zlepšení zdravotního stavu jedince, především na stav 

pohybového systému (Levitová, Hošková, 2015). 
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Zdravotně-kompenzační cvičení je spontánní pohybová aktivita, kterou můžeme 

sledovat zejména u dětí v raném dětství. Tato aktivita je reflexně řízena, takže nemůže 

mít negativní dopad na vyvíjející se dětský organismus. Také tento pohyb výrazně 

ovlivňuje osobnost dítěte a jeho kvalita je současně ukazatelem dosaženého stupně 

celkového vývoje dítěte. S přibývajícím věkem je však pohyb stále silněji ovlivněn nebo 

případně usměrňován sociálním prostředím, ve kterém je nahrazován jinými podněty. 

Setkáváme se pak na jedné straně s nadměrným udržováním statických poloh a také 

nedostatkem pohybové aktivity a pohybovou chudostí. Na straně druhé můžeme 

pozorovat sportovní zatížení až přetížení. Jednou z možností, jak snižovat či eliminovat 

riziko uvedených negativních problémů, je pravidelné provádění kompenzačních cvičení 

(Bursová 2005). 

Bursová (2005) uvádí, že požadovanou pozitivní funkci se specifickým 

fyziologickým účinkem však mohou tato cvičení plnit pouze tehdy, stanou-li se součástí 

celoživotního pohybového procesu a při dodržování hlavních didaktických zásad, 

zejména pravidelnosti, účelovosti, přiměřenosti, trvalosti a racionálnosti. Bursová také 

dále dělí zdravotně-kompenzační cvičení podle specifického zaměření a převládajícího 

fyziologického účinku na pohybový aparát na protahovací (strečink) a posilovací a 

uvolňovací.  

Levitová, Hošková (2015) uvádějí, že zdravotně-kompenzační cvičení má největší 

efekt, pokud se provádí správným způsobem a pravidelně, s volbou optimálních cviků 

vzhledem k aktuálnímu stavu pohybového systému.  

2.7.1 Cíl a zaměření zdravotně-kompenzačního cvičení 

Cílem zdravotně-kompenzačního cvičení je preventivně působit proti vzniku 

funkčních poruch pohybového systému. Mezi další cíle zdravotně kompenzačního 

cvičení také patří: 

• snaha již vzniklé obtíže pohybového systému odstranit, 

• prevence vzniku svalové nerovnováhy, 

• vytvoření správných pohybových stereotypů, 

• udržení nebo zvýšení pohyblivosti jednotlivých úseků páteře a kloubů, 

• odstranění či snížení svalového napětí, 

• prevence bolestí v oblasti kloubů a páteře a obnovení kloubní stability, 

• odstranění zakořeněných návyků a korekci držení těla, 

• zvýšení nebo udržení korekce hrudníku a zkvalitnění dýchacích stereotypů, 
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• zlepšení sociálních benefitů v oblasti well being (pocit dobrého bytí) a zlepšení 

kvality života (Levitová, Hošková, 2015). 

2.7.2 Dělení zdravotně-kompenzačního cvičení 

Podle specifického zaměření a převládajícího fyziologického účinku rozdělujeme 

zdravotně-kompenzační cvičení na protahovací a posilovací a uvolňovací. Podmínkou 

efektivního zdravotně-kompenzačního cvičení je dodržování posloupnosti jednotlivých 

cvičení, což znamená, že začínáme uvolňovacím, následuje protahovací, a nakonec 

řadíme posilovací cvičení. 

Uvolňovací cvičení 

Před uvolňovacím cvičením je nutné svalové skupiny dokonale zahřát. Cílem 

těchto cvičení je připravit kloubní struktury v oblasti protahovaných svalů ve smyslu 

obnovení funkčnosti kloubů a jejich rozhýbání a také obnovení funkčnosti kloubů. 

Využívají se pohyby krouživé a kyvadlové, které jsou nejprve pozvolné v malém 

kloubním rozsahu, následně s jeho postupným zvyšováním. Při uvolňování dochází ke 

střídání tlaku a tahu na kostní spojení, což vede k prohřátí kloubů, které zvyšuje prokrvení 

a výměnu látkovou v kloubních strukturách. Pohyby v kloubech podporují tvorbu 

synoviální tekutiny a tím usnadňují tzv. tření v kloubu. Stimulace proprioreceptorů v 

kloubní oblasti napomáhá získat informace o poloze částí těla v prostoru.  

Dále uvolňovací cvičení nepřímo působí na svaly okolo kloubu, čímž dochází také 

k jejich reflexnímu uvolnění. Mezi uvolňovací cvičení patří například: kývání paží vpřed 

a vzad, kroužení paží a protřepávání, uvolňování v oblasti pánve, uvolňování v oblasti 

kyčelního, kolenního a hlezenního kloubu apod. (Levitová, Hošková 2015). 

Protahovací cvičení 

Před protahovacím cvičením je nutné uvolnit klouby v oblasti protahovaných 

svalů a svalové skupiny zahřát. Což znamená, že protahujeme hyperaktivní svaly s 

tendencí ke zkrácení. V rámci zdravotně-kompenzačního cvičení se nejvíce uplatňuje 

statické protahování (tzn. protažení s výdrží v krajní poloze), a to buď aktivní, nebo 

pasivní.  

Cílem statického protahování je odstranění nadbytečného napětí svalů, obnovení 

fyziologické délky zkrácených svalů, zachování nebo zvýšení pohyblivosti kloubů, 

příprava pohybového systému na další zátěž. Při pravidelném každodenním provádění 

slouží protahovací cvičení jako prevence poranění pohybového systému (Levitová, 

Hošková 2015). 
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Při protahování není vhodné, aby se jedinci srovnávali navzájem. Je nutné, aby 

jedinci cvičili s ohledem na vlastní dispozice. Odlišné je také protahování u dívky, u 

chlapce, u dítěte či seniora, neboť každý má jiné genetické předpoklady. Rozdíly jsou 

patrné také u nesportující populace a vrcholově sportujícími, u jedinců zdravých a u 

jedinců v rekonvalescenci nebo s oslabením pohybového systému apod.  

Základní pravidla protahovacího cvičení: 

• protahujeme po zahřátí a následném uvolnění kloubních struktur, 

• vždy zaujmeme správnou výchozí polohu, 

• pohyb provádíme pomalu a cíleně pod vědomou kontrolou, 

• vycházíme ze stabilních a nižších poloh – svaly jsou uvolněné, nevhodné jsou 

polohy, kdy svaly plní antigravitační funkci (stoj), 

• cvik provádíme do pocitu snesitelného tahu, nikoli bolesti, 

• s výdechem podporujeme svalové uvolnění, s nádechem stimulujeme napětí ve 

svalech, 

• při protahování využíváme pohybů očí a gravitace, 

• zkrácené svaly protahujeme každý den, 

• cviky je vhodné po čase obměňovat – nesklouznout do stereotypního cvičení bez 

vědomé kontroly. 

Posilovací cvičení 

Před samotným posilováním musíme protáhnout protichůdné neboli 

antagonistické svalové skupiny. Posilujeme svaly s tendencí k ochabnutí. V rámci 

zdravotně-kompenzačního cvičení se uplatňuje posilování pro zdraví, jehož cílem je 

vyrovnání svalové nerovnováhy, zvýšení klidového svalového napětí, zvýšení funkční 

zdatnosti oslabených svalových skupin, ovlivnění držení těla a zlepšení souhry svalů, 

které se účastní pohybu (upravení pohybových stereotypů). Při odstraňování svalových 

dysbalancí volíme pomalé, vedené dynamické posilování, kdy se mění délka svalu, ale 

relativně se nemění napětí. V krajní poloze můžeme přidat statické posilování, kdy se 

nemění délka svalu, ale mění se jeho napětí. Používá se především posilování s hmotností 

vlastního těla.  

Po úspěšném zvládnutí posilování s hmotností vlastního těla můžeme přejít na 

vyšší úroveň obtížnosti, např. v podobě cvičení proti optimálnímu odporu (Levitová, 

Hošková 2015). 
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Podle stanového cíle určíme zátěžové parametry, mezi něž patří počet opakování, 

délka přestávky a počet sérií. Před vlastním posilováním je důležité zpevnit oblast 

hlubokých svalů páteře a pánve. Posilujeme od centra k periferii. Posilovací cvičení 

začínáme jednou až dvěma sériemi, postupně přidáváme třetí sérii. Obecně platí, že při 

překonávání zátěže při posilování bychom měli vydechovat a při návratu zpět do základní 

polohy nadechovat. Břišní svaly posilujeme až v závěru, jejich tonizace (stažení) nesmí 

chybět při žádném cvičení. 

Nezbytné je také, aby byl cvik zvolen podle obtížnosti a aby nebyly přeskakovány 

jednotlivé úrovně obtížnosti. 

Základní pravidla posilovacího cvičení: 

• před posilováním vždy uvolníme kloubní struktury a protáhneme svaly s tendencí 

ke zkrácení, 

• vždy se snažíme zaujmout správnou výchozí polohu, 

• po celou dobu posilování zachováme správné držení těla, 

• nejdříve cvičíme jednoduché cviky v nižších polohách, později náročnější ve 

vyšších polohách, 

• nejdříve posilujeme větší svalové skupiny, později malé, 

• volíme optimální velikost odporu a počet opakování, neboť nadměrný objem 

posilovacích cvičení vede k přetížení nebo chronickému přetěžování, 

• při posilování posilujeme od centra k periferii, 

• při posilování se soustředíme na přesné zapojování svalových skupin, což vede 

k úpravě pohybových stereotypů, 

• ovlivňujeme optimální držení těla zvýšením klidového napětí svalů ve zkrácení, 

např. aktivací hlubokého stabilizačního systému páteře, 

• po určité době obměníme posilovací program, abychom předešli stereotypnímu 

cvičení, 

• při posilování se snažíme aktivovat jen oslabené svaly, 

• posilujeme s výdechem a nezadržujeme dech (Levitová, Hošková, 2015). 
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3 Řešené problémy a cíle práce 

3.1 Cíle výzkumu a výzkumná otázka 

Cílem práce je otestování, porovnávání a vyhodnocení výsledků testování rychlostně-

koordinačních cvičení u hráčů FK Meteor Praha v kategorii U13 a U14. 

Hlavním cílem zjistit úroveň rychlostně koordinačních schopností u hráčů fotbalu U13 a 

U14. 

Dílčí cíle:  

1. Otestovat hráče fotbalu v hráčské dovednosti žonglování s fotbalovým míčem. 

2. Otestovat hráče fotbalu v přeběhu ve vzdálenosti 30 m s 11 kruhy. 

3. Otestovat hráče fotbalu v běhu na 30 m s pevným startem. 

4. Otestovat hráče fotbalu v člunkovém běhu na vzdálenost 5x10m.  

5. Otestovat hráče fotbalu v testu balancovaní s míčem na dominantní noze. 

6. Otestovat hráče fotbalu v testu balancování s míčem na hlavě. 

 

3.2 Problémové otázky  

1) Jaký je rozdíl v rychlostně koordinačních schopnostech u hráčů fotbalu U13 a U14 

v pretestu a posttestu? 

2) Jaký je rozdíl u hráčů v dovednosti žonglování s fotbalovým míčem v pretestu a 

posttestu? 

3) Jaký je rozdíl u hráčů v přeběhu na vzdálenost 30 m s 11 kruhy. 

4)Jaký je rozdíl u hráčů v testu přeběh ve vzdálenosti 30 m v pretestu a posttestu? 

5)Jaký je rozdíl u hráčů v člunkovém běhu na vzdálenost 5x10m v pretestu a posttestu? 

6)Jaký je rozdíl u hráčů v test balancování s míčem na dominantní noze?  

7)Jaký je rozdíl u hráčů v testu balancování s míčem na hlavě.  

3.3 Hypotézy 

H1: Předpokládám, že 80 % testovaných hráčů kategorie U13 i U14 bude mít lepší 

výsledky ve čtyřech z šesti testovaných oblastí v posttestu než v prettestu. 

H2 A: Předpokládám, že u testovaných hráčů U13 dojde v období mezi pretestem a 

posttestem ke zlepšení dovednosti žonglování s fotbalovým míčem v průměru o 30 

nožiček.  
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H2 B: Předpokládám, že u testovaných hráčů U14dojde v období mezi pretestem a 

posttestem ke zlepšení dovednosti žonglování s fotbalovým míčem v průměru o 40 

nožiček. 

H3 A: Předpokládám, že u testovaných hráčů U13 dojde v období mezi pretestem a 

posttestem ke zlepšení v přeběhu na vzdálenost 30 m s 11 kruhy v průměru o 0,30 s. 

H3 B: Předpokládám, že u testovaných hráčů U14 dojde v období mezi pretestem a 

posttestem ke zlepšení v přeběhu na vzdálenost 30 m s 11 kruhy v průměru o 0,30 s. 

H4 A: Předpokládám, že u testovaných hráčů U13 dojde v období mezi pretestem a 

posttestem ke zlepšení v běhu na vzdálenost 30 m v průměru o 0,20 s. 

H4 B: Předpokládám, že u testovaných hráčů U14 dojde v období mezi pretestem a 

posttestem ke zlepšení v běhu na vzdálenost 30 m v průměru o 0,20 s. 

H5 A: Předpokládám, že u testovaných hráčů U13 dojde v období mezi pretestem a 

posttestem ke zlepšení v člunkovém běhu na vzdálenost 5x10m v průměru o 0,10 s.  

H5 B: Předpokládám, že u testovaných hráčů U14 dojde v období mezi pretestem a 

posttestem ke zlepšení v člunkovém běhu na vzdálenost 5x10m v průměru o 0,10 s.  

H6 A: Předpokládám, že u testovaných hráčů U13dojde v období mezi pretestem a 

posttestem ke zlepšení v balancování s míčem na dominantní noze v průměru o 10 s. 

H6 B: Předpokládám, že u testovaných hráčů U14dojde v období mezi pretestem a 

posttestem ke zlepšení v balancování s míčem na dominantní noze v průměru o 10 s.  

H7 A: Předpokládám, že u testovaných hráčů U13 dojde v období mezi pretestem a 

posttestem ke zlepšení v balancování s míčem na hlavě v průměru o 0,50 s.  

H7 B: Předpokládám, že u testovaných hráčů U14 dojde v období mezi pretestem a 

posttestem ke zlepšení v balancování s míčem na hlavě v průměru o 0,50 s.  
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4 Metodika práce 

4.1 Úkoly diplomové práce  

- Navrhnout baterii testů na hodnocení rozvoje rychlostně koordinačních schopností ve 

fotbale. 

- Zjistit úroveň rychlostně koordinačních schopností u žáků ve věku 13 a 14 let ve fotbale. 

- Na základě testování navrhnout doporučení pro FK Meteor Praha VIII, který bude 

zpětnou vazbou pro trenérský tým. 

4.2 Metodologie výzkumu 

Pro realizaci výzkumného šetření byl zvolen vzhledem k povaze a cílům výzkumu 

kvantitativní výzkumný design. Kvantitativní výzkum je označení pro přístup, jehož 

zdrojem má být pouze objektivní, a co možná nejpřesnější zkoumání reality, podobně 

jako v přírodních vědách (Skutil, 2011). 

Jedním z hlavních rysů kvantitativního výzkumu je numerické měření 

specifických aspektů sledovaného jevu a opírá se především o vymezení měřitelných 

proměnných. I proto je měření sledovaných jevů náročné, a to nejen v oblasti získávání 

dat, ale především v interpretaci zjištěných výsledků (Maňák, Švec, 2004). 

Kvantitativní výzkum využívá experimenty, náhodné výběry a silně strukturovaný 

sběr dat pomocí testů, dotazníků nebo pozorování. Konstruované koncepty zjišťujeme 

prostřednictvím měření, v dalším kroku získaná data analyzujeme statistickými 

metodami s cílem explorovat je, popisovat, případně ověřit pravdivost našich představ o 

vztahu sledovaných proměnných (Hendl, 2008).  

4.2.1 Přednosti a nevýhody kvantitativního výzkumu 

Mezi přednosti kvantitativního výzkumu patří: 

- Validizace a testování teorií. 

- Zobecnění na populaci. 

- Výzkumník může konstruovat situace tak, že eliminuje působení rušivých 

proměnných a prokázat vztah účinek – příčina. 

- Relativně přímočarý a rychlý sběr dat. 

- Poskytuje numerická a přesná data. 

- Relativně rychlá analýza dat. 

- Výsledky mohou být relativně nezávislé na výzkumníkovi. 

- Tento typ výzkumu je užitečný při zkoumání velkých skupin. 
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Mezi nevýhody patří: 

- Teorie a kategorie používané výzkumníkem nemusejí odpovídat lokálním 

zvláštnostem. 

- Výzkumník může opomenout fenomény, protože se soustřeďuje na určitou teorii a 

její testování, a ne na rozvoj teorie. 

- Získaná znalost může být příliš obecná a abstraktní pro přímou aplikaci v místních 

podmínkách. 

- Výzkumník je omezen reduktivním způsobem získávání dat (Hendl, 2008).  

4.2.2 Experimentální plán pomocí PRE a POST testu 

Mezi dva hlavní nástroje experimentu patří pretest a posttest, které slouží k 

získávání potřebných dat k vyhodnocení vlivu nezávislé proměnné na závisle proměnou 

či proměnné.  

Pretest zjišťuje vstupní informace o vlastnostech subjektů před zavedením 

experimentální změny. Poté proběhne experiment – působení nezávislé proměnné v 

experimentální skupině. V kontrolní skupině vše proběhne bez experimentální změny. 

Pretest tedy znamená zjišťování vlastností subjektů před započetím experimentálního 

působení. 

Posttest zjišťuje výstupní informace o vlastnostech subjektů po zavedení experimentální 

změny. Posttest tedy znamená zjištění těch vlastností subjektů na konci experimentu.  

Experimentální plán pak znamená způsob rozvržení experimentu, což znamená, že jde o 

návrh realizace experimentu. Role experimentátora je sledovat změny závislých 

proměnných v obou skupinách. Nejdůležitější jsou výsledky obou nástrojů experimentu 

a jejich srovnání. Neměli bychom zapomínat na sledování subjektů a okolních vlivů 

(Gavora, 2010). 

4.3 Testová baterie 

V empirické části se zabýváme sledováním změn rychlostně-koordinačních schopností u 

hráčů FK Meteor Praha v kategorii U13 a U14 v soutěžním období, pro hodnocení 

jednotlivých rychlostně-koordinačních změn jsme použili následující testy: 

a) Žonglování s míčem 

Testovaný hráč žongluje s fotbalovým míčem, test provádí silnější nohou. Cílem je udělat 

co nejvíce nožiček bez spadnutí míče na zem. Testování začíná v okamžiku, kdy hráč si 

nahodí míč rukou na nohu. Mezi pokusy necháme hráče krátce vydechnout, aby prováděli 
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pokusy vždy relativně odpočinutí. Hráči provádí dva pokusy, počítá se vždy ten lepší 

(LEDNICKÝ, DOLEŽAJOVÁ, 2002). 

b) Přeběhy kruhů 

Ve vzdálenosti 30 m, jsou postupně rozmístěny kruhy, které mají průměr 60 cm, 

následujícím způsobem: 3 kruhy těsně za sebou 5 m od startovní čáry, poté 5 kruhů 14 m 

od startovní čáry a nakonec 3 kruhy 5 m od cílové čáry. Hráči startují z polovysokého 

startu, při přeběhu musí do každého kruhu vstoupit oběma nohama. Zaznamenává se čas 

na přesnost 0,1 (LEDNICKÝ, DOLEŽAJOVÁ, 

2002).  

c) Běh na 30 m s pevným startem 

K testu je potřeba použít následující pomůcky: stopky a vyznačená 30 m dráha. 

Startuje se z polovysokého startu. Čas se přesně měří s přesností na 0,1 sekundy.  

d) Člunkový běh 5x10 m 

Testovaný se postaví za startovní čáru a na znamení probíhá opakovaně co 

nejrychleji vyznačené úseky (obě nohy musí došlápnout za vymezující čáry). 

V české verzi vyznačíme trať dvěma metami (nejlépe gumovými kužely) 

vzdálenost od sebe 10 m. Cvičící vybíhá od startovní mety, kterou má po levé 

ruce, oběhne druhou metu z levé strany (má ji po pravé ruce) a vrací se k startovní 

metě, kterou obíhá z pravé strany (má ji po levé ruce). Pokračuje k druhé metě, 

jíž se jednou rukou dotkne, a běží ke startovní metě a dotkne se ji rukou. Měříme 

s přesností na sekundy (NEUMAN, 2003).  

e) Balancování míče na noze 

K testu je potřeba použít fotbalový míč. Testovaný hráč stojí na nedominantní noze, 

silnější nohu má zvednutou a mírně napnutou a na nártu má položen míč. Míč si přidržuje 

rukou. Od chvíle kdy míč pustí, se začne měřit čas do okamžiku, kdy míč spadne z nártu. 

Smí se poskakovat na stojné noze. Hráči mají dva pokusy, počítá se lepší z nich. Fetz 

(1987) udává průměrný čas 45 vteřin pro fotbalisty (NEUMAN, 2003).  

f) Balancování míčem na hlavě 

Testovaný hráč stojí v mírném stoji rozkročném, na temeni hlavy si přidržuje míč. 

Od chvíle, kdy míč pustí, se měří čas až do okamžiku, kdy míč ztratí kontakt 

s hlavou. Po 1 minutě se přerušuje. Testovaný hráč může tělem provádět různé 

vyrovnávací pohyby a pohybovat se z místa. Počítá se lepší ze dvou pokusů. Je 

povolena jedna minuta k zacvičení (NEUMAN, 2003). 
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4.4 Výzkumný vzorek 

Pro účely výzkumu byl zvolen záměrný výzkumný vzorek. Záměrný výběr je „… 

potřebný proto, aby vybrané osoby byly pro výzkum vhodné a aby měly určité potřebné 

vědomosti a zkušenosti z dané oblasti nebo prostředí. Jen tak o něm mohou podat 

informačně bohatý a pravdivý obraz.“ (Gavora, 2000, s. 144).  

Informanti ve zvoleném výzkumu jsou fotbalisté FK Meteor Praha ve věkové kategorii U 

13 a U 14.  
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Tabulka 1 - FK Meteor Praha VIII U13 - respondenti 

Číslo dresu 

hráče 

rok narození fotbalový věk hráčský post 

1 2007 8 brankář 

29 2007 8 brankář 

2 2007 7,5 obránce 

3 2007 7 obránce 

4 2007 7 obránce 

5 2007 8 záložník 

6 2007 8 záložník 

7 2007 8 obránce 

8 2007 7,5 záložník 

9 2007 8 útočník 

12 2007 7 útočník 

14 2007 7 útočník  

16 2007 7 univerzál 

19 2007 7 univerzál 

21 2007 6,5 obránce 

23 2007 6 záložník 

24 2008 6 útočník 

25 2008 7 záložník 

26 2008 7 záložník  

Zdroj: Autor práce 

Realizační tým U13 2019/2020: 

Trenér: Kracík Filip  

Trenér: Novák Tomáš  
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Tabulka 2 - FK Meteor Praha VIII U14 - respondenti 

číslo dresu 

hráče 

rok narození fotbalový věk hráčský post 

1 2006 8 brankář 

25 2006 8 brankář 

2 2006 8 obránce 

3 2006 7,5 obránce 

4 2006 9 obránce 

5 2006 9 záložník 

6 2006 9 univerzál 

7 2006 9 záložník 

8 2006 8 útočník 

14 2006 8 útočník 

15 2006 7,5 obránce 

16 2006 7 obránce 

17 2006 7,5 záložník 

19 2006 7 útočník 

21 2006 8 záložník 

23 2006 8,5 záložník 

24 2006 8,5 záložník 

26 2006 8 obránce 

27 2006 7,5  útočník 

Zdroj: Autor práce 

Realizační tým U14 2019/2020: 

Trenér: Schmidmayer František  

Asistent trenéra: Kafka Michal  

Asistent trenéra: Duchek Miroslav 

Kondiční trenér: Autratová Jana  
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4.5 Způsob zpracování dat 

Výsledky jsou zpracovány za pomoci počítačového programu Microsoft excel. 

Pro zpracování a vyhodnocení výsledků testování jsem vycházel z metod statistické 

analýzy podle Hendla (2004). Určoval jsem, jaké jsou rozdíly mezi oběma kategoriemi a 

zda mezi výsledky z pretestu a posttestu existují statisticky významné rozdíly. Testování 

probíhalo pomocí studentových t-testů.  

V rámci statistiky budou v mojí diplomové práci použity následující statistické testy 

a výpočty: 

a) Test pro párové hodnoty závislých výběrů – studentův T-test 

b) Aritmetický průměr 

c) Rozptyl 

d) Výpočet směrodatné odchylky 

Test pro párové hodnoty závislých výběrů – studentův T-test. 

 

n – počet měřených osob 

di – rozdíl výsledků prvního a druhého měření 

Sd – směrodatná odchylka 

Aritmetický průměr 

x̄ – aritmetický průměr  

n – počet prvků statistického souboru neboli počet měřených respondentů  

Xi – prvek statistického souboru o indexu i  

di – rozdíl výsledků prvního a druhého měření 

X1 – hodnota prvního měření 

X2 – hodnota druhého měření 

Aritmetický průměr je ukazatelem střední hodnoty. 

Pokud tak máme soubor n hodnot, označme je x1, x2, …, xn, průměrnou hodnotu získáme 

tak, že sečteme všechna xi, a výsledek vydělíme n. Průměrnou hodnotu obvykle 

označujeme x̄. 
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Vzorec: x̄ =x1+x2+…+xn 

n 

Případně stejný vzorec pomocí sumy: 

�̅� =  
1

𝑛
∑𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Aritmetický průměr x̄ se počítá zprůměrováním prvků statistického souboru. 

x̄ =x1+x2+…+xn 

n 

Rozptyl a směrodatná odchylka 

Rozptyl je definovaný jako průměr druhých mocnin odchylek od aritmetického průměru. 

Značíme symbolem

2

xs
 

( )
=

−=
n

i

ix xx
n

s
1

22 1

 

Druhá odmocnina rozptylu se nazývá směrodatná odchylka 

( )
=

−=
n

i

ix xx
n

s
1

21

 

di – rozdíl výsledků prvního a druhého měření 

n – počet prvků statistického souboru neboli počet měřených respondentů  

d – aritmetický průměr 

Sd – směrodatná odchylka 
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4.6 Průběh výzkumu 

Pro rozšíření informací o metodách, prostředcích a odlišnostech rozvoje rychlostně-

koordinačních schopností u věkových kategorií U 13 a U14, musíme použít vstupních 

(PRE) a výstupních (POST) testů. Vstupní (PRE) testy probíhaly v květnu a výstupní 

(POST) testy probíhaly v listopadu. Mezi vstupními a výstupními testy probíhaly 

pravidelné tréninky. Mezi vstupními a výstupními testy proběhla intervence v podobě 

šestiměsíčních fotbalových tréninků zaměřených na rychlostně-koordinační schopnosti.  

4.7 Prostředí a podmínky výzkumu 

Pozorováním tréninků a konzultací s trenéry vybraných mužstev se snažíme ověřit 

si v praxi poznatky z prostudované literatury a získat nové informace o obsahu, 

metodách, prostředcích a parametrech rozvoje rychlostně-koordinačních schopností u 

mužstev různých věkových kategorií, konkrétně kategorie U13 a U14. Zároveň sledujeme 

dodržování metodických a didaktických doporučení při tréninku. 

Výzkum probíhal v rámci fotbalových tréninků hráčů FK Meteor Praha, kde byla 

provedena analýza testů. 

Tabulka 3 - Tréninkové jednotky v různých období u kategorie U13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Autor práce 

  

Přípravné období 

Den dopoledne  odpoledne  

Pondělí trénink  bazén 

Úterý trénink trénink 

Středa trénink utkání 

Čtvrtek trénink bazén  

Pátek trénink   

Sobota   utkání   

Neděle 
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Tabulka 4 - Tréninkové jednotky v soutěžním období U13 

Hlavní část 

Pondělí trénink + bazén (posílení hor. části těla) 

Úterý trénink 

Středa volno 

Čtvrtek trénink 

Pátek trénink 

Sobota utkání  

Neděle volno  

Zdroj: Autor práce 

Tabulka 5 - Týdenní tréninkový mikrocyklus U13 

den čas místo doba trvání poznámky 

Pondělí 15:45 UMT-Štěpničná 90' kondiční trénink 

Úterý 
  

90' individuální technika hráčů 1 na 1 

Středa 15:45 tráva-Štěpničná 60' regenerace 

Čtvrtek 15:45 tráva-Štěpničná 90' herní kombinace 

Pátek 15:00 tráva-Štěpničná 70' předzápasový trénink-střelba 

Sobota   tráva-Štěpničná   mistrovské utkání U13 B 

Neděle   tráva-Štěpničná   mistrovské utkání U13 A 

Zdroj: Autor práce 

Tabulka 6 - Tréninkové jednotky v různých obdobích u kategorie U14 

Přípravné období 

den dopoledne  odpoledne  

Pondělí trénink bazén 

Úterý utkání   

Středa trénink bazén 

Čtvrtek trénink trénink 

Pátek trénink   

Sobota     

Neděle utkání   

Zdroj: Autor práce 
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Tabulka 7 - Tréninkové jednotky v soutěžním období U14 

Hlavní část 

Pondělí trénink + bazén (posílení hor. části těla) 

Úterý volno 

Středa trénink 

Čtvrtek trénink 

Pátek trénink 

Sobota volno 

Neděle utkání 

Zdroj: Autor práce 

Tabulka 8 - Týdenní tréninkový mikrocyklus U14 

den čas místo doba trvání poznámky 

Pondělí 15:45 UMT – Štěpničná 90' kondiční trénink 

Úterý XX XXX 60' regenerace 

Středa 15:45 tráva – Štěpničná 90' individuální technika hráčů 1 na 1 

Čtvrtek 15:45 tráva – Štěpničná   herní kombinace 

Pátek 15:00 tráva – Štěpničná 75' předzápasový trénink – střelba 

Sobota   tráva – Štěpničná   mistrovské utkání U14 A  

Neděle   tráva – Štěpničná   mistrovské utkání U14 B  

Zdroj: Autor práce 
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Tabulka 9 - Měsíční tréninkový plán kategorie U13 

datum den čas  místo poznámky 

1.9 NE 15:00  FC Slavia Karlovy Vary – mládež, z.s. – 

FK Meteor Praha VIII, z.s.   Drahovice 

– UMT 

Odjezd 11:30 

Štěpničná 

2.9 PO 16:00 TJ UMT – Štěpničná  

3.9 ÚT 15:45 TJ tráva – Štěpničná  

4.9 ST volno    

5.9 ČT 16:00 TJ UMT – Štěpničná  

6.9 PÁ 16:00 TJ tráva – Štěpničná  

7.9 SO 10:00 MU FK Meteor Praha VIII, z.s. – Fotbal 

Neratovice-Byškovice, z.s.  

Bedřichovská – UMT 

Sraz 9:45 

U13 A 

8.9 NE 14:30 MU FK Meteor Praha VIII,z.s.“C“ – FK 

Admira Praha z.s.   Bedřichovská UMT 

Sraz 13:15 

U13 C 

8.9 NE 16:00 IVT UMT – Štěpničná 7. hráčů 

9.9 PO 16:00 TJ tráva – Štěpničná  

10.9 ÚT 15:45 TJ UMT – Štěpničná  

11.9 ST 17:00  regenerace – Libeň Sauna, vířivka 

12.9 ČT 16:00 TJ tráva – Štěpničná  

13.9 PÁ 15:45 TJ tráva – Štěpničná  

14.9 SO 10:00 MU FK Baník Sokolov, z.s. – FK Meteor 

Praha VIII, z.s.  FK Baník Sokolov 

UMT 

Odjezd 6:30 

Štěpničná 

U13 A 

15.9 NE 9:15 MU FK Dukla Jižní Město, z.s. – FK Meteor 

Praha VIII, z.s.“C“    Mikulova – UMT 

Odjezd 7:00 

Štěpničná U13 C 

16.9 PO 16:00 TJ tráva – Štěpničná  

17.9 ÚT 16:00 TJ UMT – Štěpničná  

18.9 ST volno    

19.9 ČT 16:00 TJ tráva – Štěpničná  

20.9 PÁ  TJ tráva – Štěpničná  

21.9 SO 10:00 MU FK Meteor Praha VIII, z.s. – Ústí nad 

Labem – mládež, z.s.   Bedřichovská – 

UMT 

Sraz 8.45 

U13 B 
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Zdroj: Autor práce 

MĚSÍC: září 2019 

DRUŽSTVO: U13 (r. 2007)  

TRENÉR: Kracík Filip 

ASISTENT TRENÉRA: Novák Tomáš 

Sraz na mistrovská utkání hraná v Praze je 75. minut před výkopem. Sraz před tréninkem 

je 30. minut. Tréninky trvají 70–90 (v případě potřeby 120) minut. Nominace hráčů na 

zápas bude oznámena vždy na pátečním tréninku. 

Veškeré časy týkající se srazů na PU, TU budou upřesněny  

PU = přátelské utkání TJ = tréninková jednotka  

AT = atletický trénink IVT = individuální tréninkový plán 

22.9 NE 14:30 MU FK Meteor Praha VIII, z.s “C“ – SC 

XAVEROV HORNÍ POČERNICE, z.s.   

Bedřichovská – UMT 

Sraz 13:15 

U13 C 

23.9 PO 16:00 TJ tráva – Štěpničná  

24.9 ÚT 16:00 TJ UMT – Štěpničná  

25.9 ST volno    

26.9 ČT 15:45 TJ tráva – Štěpničná  

27.9 PÁ 17:00 TJ regenerace – Libeň Sauna, vířivka 

28.9 SO 11:00 TJ UMT – Štěpničná + regenerace U13 A 

29.9 NE 14:15 MU Sportovní klub Union Vršovice, z.s. – 

FK Meteor Praha VIII, z.s. “C“ 

Odjezd 12:15 

Štěpničná 

U13 C 

30.9 PO 16:00 TJ UMT – Štěpničná  
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Tabulka 10 - Měsíční tréninkový plán kategorie U14 

datum den čas  místo poznámky 

1.9 NE     

2.9 PO 16:00 TJ UMT – Štěpničná  

3.9 ÚT Volno TJ   

4.9 ST 15:45 TJ UMT – Štěpničná  

5.9 ČT 15:45 TJ tráva – Štěpničná  

6.9 PÁ 15:00 TJ tráva – Štěpničná  

7.9 SO 12:00 MU SFK AC Sparta Praha, z.s. – FK Meteor 

Praha VIII,z.s.  Strahov – UMT 

Sraz 11:45 

U14 A 

8.9 NE 14:45 MU Tělovýchovná jednota Slovan Bohnice – 

Praha 8 z.s.- FK Meteor Praha VIII. z.s.  

Bohnice UMT 

Sraz 13:30 

U14 B 

8.9 NE 17:30  regenerace – Libeň Sauna, vířivka 

9.9 PO 15:45 TJ tráva – Štěpničná  

10.9 ÚT volno    

11.9 ST 15:45 TJ tráva – Štěpničná  

12.9 ČT 15:30 TJ tráva – Štěpničná  

13.9 PÁ 15:00 TJ tráva – Štěpničná  

14.9 SO 16:30 MU FK Meteor Praha VIII.z.s. – FK 

Pardubice,z.s.  Bedřichovská – UMT 

Sraz 15:45 

U14 A 

15.9 NE 13:00  Sportovní klub Dolní Chabry – FK 

Meteor Praha VIII,z.s  Chabry – Tráva 

Sraz 11:45 

U14 B 

16.9 PO 15:45 TJ tráva – Štěpničná  

17.9 ÚT 16:00 IVT UMT – Štěpničná 5. hráčů 

18.9 ST 15:45 TJ tráva – Štěpničná  

19.9 ČT 16:00 TJ tráva – Štěpničná  

20.9 PÁ 15:00 TJ tráva – Štěpničná  

21.9 SO 12:15 MU FK Meteor Praha VIII,z.s. – Sportovní 

klub Zbraslav  Bedřichovská UMT 

Sraz 11:00 

U14 B 

22.9 NE 16:00 MU SK Dynamo Č. Budějovice akademie, z.s 

– FK Meteor Praha VIII,z.s.  SCM – 

Mladé 

Odjezd Štěpičná 

12:30 U14A 

23.9 PO 15:45 TJ Tráva – Štěpničná  
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Zdroj: Autor práce 

MĚSÍC: září 2019 

DRUŽSTVO: U14 (r. 06) 

TRENÉR: Schmidmayer František 

Asistent TRENÉRA: Kafka Michal 

Sraz na mistrovská utkání hraná v Praze je 75. minut před výkopem. Sraz před tréninkem 

je 30. minut. Tréninky trvají 75–90 (v případě potřeby 105) minut. Nominace hráčů na 

zápas bude oznámena vždy na pátečním tréninku.  

Veškeré časy týkající se srazů na PU, TU budou upřesněny  

PU = přátelské utkání TJ = tréninková jednotka  

AT = atletický trénink IVT = individuální tréninkový plán  

4.8 Etický rámec výzkumu 

Etický rámec výzkumu formuluje základní pravidla etického chování výzkumných 

pracovníků a jejich jednání ve výzkumu na základě obecně uznávaných etických norem. 

Pro tento výzkum bylo zapotřebí získat souhlas od vedoucího FK Meteor Praha, dále bylo 

třeba zachovat anonymitu v rámci identifikace klientů (Zákon č.101/2000 Sb.).  

  

24.9 ÚT volno    

25.9 ST 16:00 TJ tráva – Štěpničná  

26.9 ČT 15:45 TJ tráva – Štěpničná  

27.9 PÁ 15:00 TJ tráva – Štěpničná  

27.9 PÁ 18:30  regenerace – Libeň Sauna, vířivka 

28.9 SO 9:00 MU TJ Sokol Řepy,z.s – FK Meteor Praha 

VIII,z.s. 

Sraz 7:45 

U14 B 

29.9 NE 12:00 MU FK Meteor Praha VIII,z.s. – FC Hradec 

Králové- mládež,z.s. Bedřichovská 

UMT 

Sraz 11:45 

U14 A 

30.9 PO 16:00 TJ UMT – Štěpničná  
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5 Analýza dat neboli výsledky testů 

Vyhodnocení testů kategorie U13:   

Tabulka 11 - Výsledek testu č.1 - Žonglování s míčem 

N 1. měření 2. měření 𝑑𝑖 d 

 𝑥𝑖1  𝑥𝑖2     

1 20 42 22  

2 34 84 50  

3 70 136 66  

4 28 42 14  

5 35 103 68  

6 50 65 15  

7 32 27 -5  

8 35 58 23  

9 118 142 24  

10 32 29 -3  

11 20 39 19  

12 12 19 7  

13 7 18 11 𝑥𝑖2-𝑥𝑖1=24,67 

14 28 46 18  

15 46 87 41  

X 37,80 62,47  24,67 

SD 26,11 38,62   

t-test 0,000743715   

Zdroj: Autor práce 

Test zaměřený na koordinaci. Do tabulky jsou zapsány hodnoty z pretestu a posttestu. Ze 

dvou pokusů byl vybrán ten lepší.  
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Graf 1 – Výsledky počtu nožiček  

 

Zdroj: Autor práce 

Grafické znázornění: 

Modrá barva: výsledky 1. měření 

Oranžová barva: výsledky 2. měření 

Šedá barva: rozdíl v 1. a 2. měření (zlepšení nebo zhoršení) 

Z výsledků tabulky č. 11 a grafu č. 1 je vidět, že došlo ke statistickému zlepšení. Pouze 

dva hráči č. 7 a č. 10 udělali méně nožiček v posttestu než v pretestu. Ostatní hráči se 

zlepšili. Nejvýraznější zlepšení, o 68 nožiček, jsme změřili u hráče č. 5, naopak u hráče 

č. 7 jsme zaznamenali dokonce nepatrné zhoršení, udělal o 5 méně nožiček v posttestu 

než v pretestu. 

Schopnosti všech testovaných hráčů se v průměru zlepšily o 24,67.  
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Tabulka 12 - Výsledek testu č. 2 Přeběhy kruhů 

N 1. měření 2. měření 𝑑𝑖 d 

 𝑥𝑖1 (s)   𝑥𝑖2  (s)   

1 9,19 8,96 0,23  

2 8,20 7,27 0,93  

3 8,01 8,18 0,17  

4 8,85 8,50 0,35  

5 7,96 7,33 0,63  

6 8,36 8,17 0,19  

7 8,34 7,73 0,61  

8 9,21 8,51 0,7  

9 7,52 7,52 0  

10 8,09 8,50 -0,41  

11 8,25 8,32 -0,07  

12 9,17 8,57 0,6  

13 8,58 8,20 0,38  

14 8,92 7,68 1,24  

15 8,24 7,97 0,27  

X 8,46 8,09  0,37 

𝑠𝑑 0,4923 0,4807   

t-test 0,005788649   

Zdroj: Autor práce 

Tento test byl zaměřený na obratnost a rychlost. Do tabulky jsou zapsány hodnoty 

z pretestu a posttestu. Ze dvou pokusů byl vybrán ten lepší. V tabulce jsou zapsány 

hodnoty z 1. a 2. měření. Hráči měli dva pokusy, zapsán vždy lepší čas.  
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Graf 2 – Výsledky přeběhy kruhů  

Zdroj: Autor práce 

Grafické znázornění: 

Modrá barva: výsledky 1. měření 

Oranžová barva: výsledky 2. měření 

Šedá barva: rozdíl v 1. a 2. měření (zlepšení nebo zhoršení) 

Z výsledků tabulky č. 12 a grafu č. 2 je vidět, že došlo ke statistickému zlepšení. Pouze 

dva hráči č. 10 a č. 11 měli horší (pomalejší čas) v posttestu než v pretestu. Ostatní hráči 

se zlepšili. Nejvýraznější zlepšení, o 0,93 s, jsme změřili u hráče č. 2, naopak u hráče č. 

10 jsme zaznamenali dokonce nepatrné zhoršení o 0,41 s v posttestu oproti pretestu. 

Schopnosti všech testovaných hráčů se v průměru zlepšily o 0,37 s.  
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Tabulka 13 - Výsledek testu č.3 – Běh na 30 m s pevným startem 

N 1. měření 2. měření 𝑑𝑖 d 

 𝑥𝑖1 (s)   𝑥𝑖2  (s)   

1 5,10 5,33 -0,23  

2 4,99 4,65 0,34  

3 4,72 4,56 0,16  

4 4,92 4,69 0,23  

5 4,71 4,65 0,06  

6 4,56 4,63 -0,07  

7 4,92 4,67 0,25  

8 4,88 4,71 0,17  

9 4,74 4,73 0,01  

10 5,09 4,99 0,1  

11 5,63 5,45 0,18  

12 5,29 5,13 0,16  

13 5,53 5,42 0,11  

14 4,71 4,67 0,04  

15 5,12 5,24 -0,12  

X 4,99 4,90  0,09 

𝑠𝑑 0,2977 

 

0,3123 

 

  

t-test 0,031146124   

Zdroj: Autor práce 

Test zaměřený na startovní rychlost. Do tabulky jsou zapsány hodnoty z pretestu a 

posttestu. Ze dvou pokusů byl vybrán ten lepší. Hráči měli dva pokusy, kdy byl zapsán 

vždy lepší čas.  
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Graf 3 – Výsledky běhu na 30m s pevným startem 

 

Zdroj: Autor práce 

Grafické znázornění: 

Modrá barva: výsledky 1. měření 

Oranžová barva: výsledky 2. měření 

Šedá barva: rozdíl v 1. a 2. měření (zlepšení nebo zhoršení) 

Z výsledků tabulky č. 13 a grafu č. 3 je vidět, že došlo ke statistickému zlepšení. Pouze 

tři hráči 1; 6 a 15 měli horší (pomalejší čas) v posttestu než v pretestu. Ostatní hráči se 

zlepšili. Nejvýraznější zlepšení, o 0,34 s, jsme změřili u hráče č. 2, naopak u hráče č. 1 

jsme zaznamenali dokonce nepatrné zhoršení o 0,23 s v posttestu oproti pretestu. 

Schopnosti všech testovaných hráčů se v průměru mírně zlepšily o 0,09 s.  
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Tabulka 14 - Výsledek testu č.4 – Člunkový běh 5x10  

N 1. měření 2. měření 𝑑𝑖 d 

 𝑥𝑖1 (s)   𝑥𝑖2  (s)   

1 14,30 14,01 0,29  

2 12,80 12,89 -0,09  

3 12,81 13,35 -0,54  

4 13,83 13,28 0,55  

5 12,51 12,59 -0,08  

6 12,83 12,80 0,03  

7 13,20 13,93 -0,73  

8 13,10 13,11 -0,01  

9 12,99 12,78 0,21  

10 13,72 13,74 -0,02  

11 14,09 14,01 0,08  

12 14,47 14,44 0,03  

13 14,14 13,28 0,86  

14 13,56 13,12 0,44  

15 13,15 12,97 0,18  

X 13,43 13,35 1,2:15=0,08 0,08 

𝑠𝑑 0,6036 0,5310   

t-

test 

0,44213272   

Zdroj: Autor práce 

Test zaměřený na akceleraci, rychlostní a koordinační schopnosti. Do tabulky jsou 

zapsány hodnoty z pretestu a posttestu. Ze dvou pokusů byl vybrán ten lepší. Hráči měli 

dva pokusy. 
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Graf 4 – výsledky člunkového běhu  

 

Zdroj: Autor práce 

Grafické znázornění: 

Modrá barva: výsledky 1. měření 

Oranžová barva: výsledky 2. měření 

Šedá barva: rozdíl v 1. a 2. měření (zlepšení nebo zhoršení) 

Z výsledků tabulky č. 14 a grafu č. 4 je vidět, že došlo k minimálnímu 

statistickému zlepšení. Šest hráčů, č. 2; 3; 5; 7; 8 a 10, mělo horší (pomalejší čas) v 

posttestu než v pretestu. Ostatní hráči se zlepšili. Nejvýraznější zlepšení, o 0,86 s, jsme 

změřili u hráče č. 13, naopak u hráče č. 7 jsme zaznamenali zhoršení o 0,73 s v posttestu 

oproti  pretestu. 

Schopnosti všech testovaných hráčů se v průměru mírně zlepšily o 0,08 s.  
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Tabulka 15 - Výsledek testu č.5 – Balancování míče na noze 

N 1. měření 2. měření 𝑑𝑖 d 

 𝑥𝑖1 (s)   𝑥𝑖2  (s)   

1 3,53 5,64 2,11  

2 4,74 8,78 4,04  

3 4,84 7,70 2,86  

4 7,37 7,89 0,52  

5 21,60 29,69 8,09  

6 19,14 38,21 19,07  

7 8,32 6,50 -1,82  

8 8,50 6,66 -1,84  

9 56,38 208,00 151,62  

10 5,39 12,80 7,41  

11 47,32 102,00 54,68  

12 222,00 289,00 67  

13 45,59 40,37 -5,22  

14 8,32 7,59 -0,73  

15 5,29 11,86 6,57  

X 31,22 52,18  𝑥𝑖2-𝑥𝑖1=1,89 

𝑠𝑑 53,77 82,06   

t-test 0,072605654   

Zdroj: Autor práce 

U tohoto testu se zjišťovala úroveň koordinačních schopností. Do tabulky jsou zapsány 

hodnoty z pretestu a posttestu. Ze dvou pokusů byl vybrán hráčům vždy lepší čas.  
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Graf 5 – výsledky balancování míče na noze  

 

Zdroj: Autor práce 

Grafické znázornění: 

Modrá barva: výsledky 1. měření 

Oranžová barva: výsledky 2. měření 

Šedá barva: rozdíl v 1. a 2. měření (zlepšení nebo zhoršení) 

Z výsledků tabulky č. 15 a grafu č. 5 je vidět, že došlo ke statistickému zlepšení. Čtyři 

hráči č. 7; 8; 13 a 14 měli horší výsledky (kratší čas) v posttestu než v pretestu. Ostatní 

hráči se zlepšili. Nejvýraznější zlepšení, o 151,62 s, jsme změřili u hráče č. 9, naopak u 

hráče č. 13 jsme zaznamenali zhoršení o 5,22 s v posttestu oproti pretestu. 

Schopnosti všech testovaných hráčů se v průměru mírně zlepšily o 1,89 s.  
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Tabulka 16 - Výsledek testu č. 6 Balancování míče na hlavě 

N 1. měření 2. měření 𝑑𝑖 d 

 𝑥𝑖1 (s)   𝑥𝑖2  (s)   

1 3,03 4,28 1,25  

2 2,03 3,65 1,62  

3 3,20 2,96 -0,24  

4 6,69 5,28 -1,41  

5 3,95 10,58 6,63  

6 8,01 14,98 6,97  

7 2,03 4,47 2,44  

8 2,24 3,08 0,84  

9 4,06 6,02 1,96  

10 5,42 8,87 3,45  

11 3,29 3,87 0,58  

12 3,17 3,74 0,57  

13 2,90  2,65 -0,25  

14 2,52 3,57 1,05  

15 2,97 3,66 0,69  

X 3,70 5,44  𝑥𝑖2-𝑥𝑖1=1,74 

𝑠𝑑 1,6751 3,3324   

t-test 0,01253536   

Zdroj: Autor práce 

Do tabulky jsou zapsány hodnoty z pretestu a posttestu. Ze dvou pokusů byl vybrán ten 

lepší. Hráči měli dva pokusy, kdy byl zapsán vždy lepší čas. 

Stejné jako u testu č. 5. 
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Graf 6 – výsledky balancování míče na hlavě  

 

Zdroj: Autor práce 

Grafické znázornění: 

Modrá barva: výsledky 1. měření 

Oranžová barva: výsledky 2. měření 

Šedá barva: rozdíl v 1. a 2. měření (zlepšení nebo zhoršení) 

Z výsledků tabulky č. 16 a grafu č. 6 je vidět, že došlo ke statistickému zlepšení. Tři hráči, 

č. 3; 4 a 13, měli horší výsledky (kratší čas) v posttestu než v pretestu. Ostatní hráči se 

zlepšili. Nejvýraznější zlepšení o 6,97 s jsme změřili u hráče č. 6, naopak u hráče č. 4 

jsme zaznamenali zhoršení o 1,41 s v posttestu oproti pretestu. 

Schopnosti všech testovaných hráčů se v průměru mírně zlepšily o 1,74 s.  
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Vyhodnocení testů kategorie U14:   

Tabulka 17 - Výsledek testu č.1-Žonglování s míčem 

N 1. měření 2. měření 𝑑𝑖 d 

 𝑥𝑖1 (s)   𝑥𝑖2  (s)   

1 204 253 49  

2 282 365 83  

3 62 101 39  

4 233 276 43  

5 103 181 78  

6 124 133 9  

7 45 78 33  

8 92 140 48  

9 152 227 75  

10 239 281 42  

11 78 193 115  

12 152 126 -26  

13 186 260 74  

14 112 95 -17  

15 114 176 62  

X 145,2 192,33  47,13 

𝑠𝑑 67,8481 80,0330   

t-test 0,000254945   

Zdroj: Autor práce 

Test zaměřený na koordinaci. Do tabulky jsou zapsány hodnoty z pretestu a posttestu. Ze 

dvou pokusů byl vybrán ten lepší.  
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Graf 7 – výsledky počtu žonglování s míčem  

 

Zdroj: Autor práce 

Grafické znázornění: 

Modrá barva: výsledky 1. měření 

Oranžová barva: výsledky 2. měření 

Šedá barva: rozdíl v 1. a 2. měření (zlepšení nebo zhoršení) 

Z výsledků tabulky č. 17 a grafu č. 7 je vidět, že došlo ke statistickému zlepšení. Dva 

hráči č. 12 a 14 měli horší výsledky (kratší čas) v posttestu než v pretestu. Ostatní hráči 

se zlepšili. Nejvýraznější zlepšení, o 115 nožiček, jsme změřili u hráče č. 11 

naopak u hráče č. 12 jsme zaznamenali zhoršení o 26 nožiček s v posttestu než v pretestu. 

Schopnosti všech testovaných hráčů se v průměru zlepšily o 47,13 s.  
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Tabulka 18 - Výsledek testu č.2 Přeběhy kruhů  

N 1. měření 2. měření 𝑑𝑖 d 

 𝑥𝑖1 (s)   𝑥𝑖2  (s)   

1 9,38 8,67 0,71  

2 8,05 7,78 0,27  

3 7,58 7,50 0,08  

4 8,55 8,58 -0,03  

5 6,93 6,76 0,17  

6 7,73 7,44 0,29  

7 7,61 7,43 0,18  

8 7,91 7,79 0,12  

9 7,62 7,56 0,06  

10 7,97 7,82 0,15  

11 7,83 7,10 0,73  

12 8,63 8,01 0,62  

13 8,17 7,70 0,47  

14 9,43 9,21 0,22  

15 9,20 8,82 0,38  

X 8,17 7,88  0,29 

𝑠𝑑 0,7224 0,6503   

t-test 0,000294606   

Zdroj: Autor práce 

Tento test byl zaměřený na obratnost a rychlost. 
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Graf 8 – Výsledky přeběhy kruhů  

 

Zdroj: Autor práce 

Grafické znázornění: 

Modrá barva: výsledky 1. měření 

Oranžová barva: výsledky 2. měření 

Šedá barva: rozdíl v 1. a 2. měření (zlepšení nebo zhoršení) 

Z výsledků tabulky č. 18 a grafu č. 8 je vidět, že došlo ke statistickému zlepšení. Jeden 

hráč, a to č. 4, měl horší výsledek (kratší čas) v posttestu než v pretestu. Ostatní hráči se 

zlepšili. Nejvýraznější zlepšení, o 0,73 s, jsme změřili u hráče č. 11, naopak u hráče č. 4 

jsme zaznamenali mírné zhoršení o 0,03 s v posttestu oproti pretestu. 

Schopnosti všech testovaných hráčů se v průměru mírně zlepšily o 0,29 s.  
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Tabulka 19 - Výsledek testu č.3 – Běh na 30 m s pevným startem 

n 1. měření 2. měření 𝑑𝑖  d 

 𝑥𝑖1 (s)   𝑥𝑖2  (s)   

1 4,96 4,62 0,34  

2 3,83 3,59 0,24  

3 4,60 4,23 0,37  

4 4,08 4,20 -0,12  

5 4,57 4,57 0  

6 4,32 4,16 0,16  

7 4,56 4,23 0,33  

8 4,77 4,48 0,29  

9 4,12 4,28 -0,16  

10 4,29 3,95 0,34  

11 4,52 4,41 0,11  

12 4,88 4,57 0,31  

13 5,15 4,60 0,55  

14 5,20 5,12 0,08  

15 5,01 4,65 0,36  

X 4,59 4,38  0,21 

𝑠𝑑 0,3952 0,3420   

t-test 0,000935104   

Zdroj: Autor práce 

Test zaměřený na startovní rychlost. Do tabulky jsou zapsány hodnoty z pretestu a 

posttestu. Ze dvou pokusů byl vybrán ten lepší. Hráči měli dva pokusy, kdy byl zapsán 

vždy lepší čas. 
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Graf 9 – Výsledky běhu na 30m s pevným startem 

 

Zdroj: Autor práce 

Grafické znázornění: 

Modrá barva: výsledky 1. měření 

Oranžová barva: výsledky 2. měření 

Šedá barva: rozdíl v 1. a 2. měření (zlepšení nebo zhoršení) 

Z výsledků tabulky č. 19 a grafu č. 9 je vidět, že došlo ke statistickému zlepšení. Dva 

hráči č. 4 a 9 měli horší výsledky (kratší čas) v posttestu než v pretestu. Ostatní hráči se 

zlepšili. Nejvýraznější zlepšení o 0,55 jsme změřili u hráče č. 13, naopak u hráče č. 9 

jsme zaznamenali zhoršení o 0,16 s v posttestu oproti pretestu. 

Schopnosti všech testovaných hráčů se v průměru mírně zlepšily o 0,21 s.  
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Tabulka 20 - Výsledek testu č.4 – Člunkový běh 5x10 

N 1. měření 2. měření 𝑑𝑖  d 

 𝑥𝑖1 (s)   𝑥𝑖2  (s)   

1 13,51 13,35 0,16  

2 12,69 12,63 0,06  

3 14,28 14,23 0,05  

4 13,95 13,83 0,12  

5 13,53 13,14 0,39  

6 12,58 12,58 0  

7 13,19 12,61 0,58  

8 14,23 14,06 0,17  

9 14,09 14,23 -0,14  

10 13,55 13,14 0,14  

11 14,36 14,18 0,18  

12 13,86 13,44 0,42  

13 14,47 14,41 0,36  

14 14,04 14,25 -0,21  

15 14,50 13,96 0,54  

X 13,79 13,60  0,19 

𝑠𝑑  0,5857 0,6364   

t-test 0,008628694   

Zdroj: Autor práce 

Test zaměřený na akceleraci, rychlostní a koordinační schopnosti. Do tabulky jsou 

zapsány hodnoty z pretestu a posttestu. Ze dvou pokusů byl vybrán ten lepší. 
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Graf 10 – Výsledky člunkového běhu  

 

Zdroj: Autor práce 

Grafické znázornění: 

Modrá barva: výsledky 1. měření 

Oranžová barva: výsledky 2. měření 

Šedá barva: rozdíl v 1. a 2. měření (zlepšení nebo zhoršení) 

Z výsledků tabulky č. 20 a grafu č. 10 je vidět, že došlo ke statistickému zlepšení. Dva 

hráči č. 9 a 14 měli horší výsledky v posttestu než v pretestu. Ostatní hráči se zlepšili. 

Nejvýraznější zlepšení o 0,58 jsme změřili u hráče č. 7, naopak u hráče č. 14 jsme 

zaznamenali zhoršení o 0,21 s v posttestu oproti pretestu. 

Schopnosti všech testovaných hráčů se v průměru mírně zlepšily o 0,19 s.  
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Tabulka 21 - Výsledek testu č.5 – Balancování míče na noze 

N 1. měření 2. měření 𝑑𝑖  D 

 𝑥𝑖1 (s)   𝑥𝑖2  (s)   

1 16,47 28,32 11,85  

2 32,48 58,99 26,51  

3 5,21 7,50 2,29  

4 7,71 23,07 15,36  

5 10,87 31,56 20,69  

6 4,28 8,44 4,16  

7 15,68 19,09 3,41  

8 9,48 36,11 26,63  

9 49,36 115,00 65,64  

10 47,52 57,79 10,27  

11 14,87 39,53 24,66  

12 25,64 38,45 12,81  

13 8,37 41,26 32,89  

14 24,31 26,83 2,52  

15 7,90 27,93 20,03  

X 18,68 37,32  18,64 

𝑠𝑑  14,0221 25,1886   

t-test 0,000563614   

Zdroj: Autor práce 

U tohoto testu se zjišťovala úroveň koordinačních schopností. Do tabulky jsou zapsány 

hodnoty z pretestu a posttestu. Ze dvou pokusů byl vybrán hráčům vždy lepší čas.  
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Graf 11 – Výsledky balancování míče na noze  

 

Zdroj: Autor práce 

Grafické znázornění: 

Modrá barva: výsledky 1. měření 

Oranžová barva: výsledky 2. měření 

Šedá barva: rozdíl v 1. a 2. měření (zlepšení nebo zhoršení) 

Z výsledků tabulky č. 21 a grafu č. 11 je vidět, že došlo ke statistickému zlepšení. Žádný 

hráč neměl horší výsledky (kratší čas) v posttestu než v pretestu. Ostatní hráči se zlepšili. 

Nejvýraznější zlepšení o 65,64 s jsme změřili u hráče č. 9, naopak u hráče č. 13 jsme 

zaznamenali nejmenší rozdíl zlepšení o 2,29 s v posttestu oproti pretestu. 

Schopnosti všech testovaných hráčů se v průměru mírně zlepšily o 18,64 s.  
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Tabulka 22 - Výsledek testu č.6 Balancování míče na hlavě 

N 1. měření 2. měření 𝑑𝑖  D 

 𝑥𝑖1 (s)   𝑥𝑖2  (s)   

1 3,24 1,90 -1,34  

2 2,57 2,24 -0,33  

3 2,23 2,86 0,63  

4 3,11 2,21 -0,9  

5 1,90 2,75 0,85  

6 2,87 3,23 0,36  

7 2,70 3,60 0,9  

8 2,12 3,18 1,06  

9 1,37 3,89 2,52  

10 3,04 7,68 4,64  

11 5,33 2,66 -2,67  

12 5,06 5,08 0,02  

13 2,36 2,76 0,4  

14 4,94 2,23 -2,71  

15 3,54 7,72 4,18  

X 3,09 3,60  0,51 

𝑠𝑑  1,1433 7817   

t-test 0,366366819   

Zdroj: Autor práce 

Stejné jako u testu č. 5. Do tabulky jsou zapsány hodnoty z pretestu a posttestu. Ze dvou 

pokusů byl vybrán ten lepší. Hráči měli dva pokusy, kdy byl zapsán vždy lepší čas. 
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Graf 12 – Výsledky balancování míče na hlavě  

 

Zdroj: Autor práce 

Grafické znázornění: 

Modrá barva: výsledky 1. měření 

Oranžová barva: výsledky 2. měření 

Šedá barva: rozdíl v 1. a 2. měření (zlepšení nebo zhoršení) 

Z výsledků tabulky č. 2 a grafu č. 12 je vidět, že došlo ke statistickému zlepšení. Pět hráčů 

č. 1; 2; 4; 11 a 14 měli horší výsledky (kratší čas) v posttestu než v pretestu. Ostatní hráči 

se zlepšili. Nejvýraznější zlepšení o 4,64 jsme změřili u hráče č. 10, naopak u hráče č. 14 

jsme zaznamenali zhoršení o 2,71 s v posttestu než v pretestu. 

Schopnosti všech testovaných hráčů se v průměru mírně zlepšily o 0,51 s.  
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6 Diskuze 

Testování proběhlo na skupině 15 hráčů kategorií U13 a U14. Doba intervence 

tréninku koordinačních schopností byla 6 měsíců. V květnu proběhl pretest a v listopadu 

posttest. Zaznamenali jsme průměrné zlepšení u všech testů. I když u všech hráčů nedošlo 

k tak velkému progresu, jak bychom očekávali.  

Při provádění těchto testů může dojít ke zhoršení nebo stagnaci výsledků pretestu 

a následného posttestu. Jako příčinu udáváme možnou závislost výkonu na aktuálním 

neuropsychickém stavu testované osoby a také záleží na motivaci. (Kohoutek, 2005).  

Pro měření byly v kvantitativním výzkumu testovány koordinační schopnosti 

hráčů kategorie U13 a U14 za pomocí pretestu a posttestu, kde bylo šest testů. Dále v testu 

byl vypočítán aritmetický průměr, směrodatné odchylky a t-test.  

Při srovnání pretestu a posttestu u obou kategorií byl vždy průměr lepší u 

posttestu, takže docházelo ke zlepšení. K největšímu zlepšení docházelo u kategorie U13 

v žonglování s míčem a balancování míče na hlavě, které bylo zaznamenáno v testu č. 1. 

a č. 6. a u kategorie U14 došlo k největšímu zlepšení v žonglování s míčem a balancování 

míče na noze v testu č. 1. a č. 5.  

Předpokládám, že změny výsledků mohou být způsobeny pravidelnými tréninky, 

individuálními tréninky, motivací hráčů být lepší než ostatní a důležitá je také pravidelná 

tréninková docházka. Hráči hrající fotbal o rok méně, měli dle mého názoru daleko menší 

šanci na rozvoj rychlostních a koordinačních schopností a zřejmě to bude jeden z hlavních 

důvodů jejich horších výsledků.  

Po konzultacích s trenéry jsem zjistil, že se trenéři shodují v názoru, že pokud mají 

hráči rozvinuté koordinační schopnosti, tak reagují v obtížných situacích mnohem lépe 

než ti, co mají méně rozvinuté koordinační schopnosti. Hráči s rozvinutými 

koordinačními schopnostmi rychleji reagují a lépe se orientují při změnách v herních 

situacích. Proto můžeme konstatovat, že úroveň koordinačních schopností nejen 

ovlivňuje, ale i podmiňuje úspěšnost nácviku a zdokonalování technické stránky herních 

činností hráče. Do tréninkového procesu pro zlepšování schopností mládežnických 

kategorií fotbalu je přínosné zařazování gymnastických a kompenzačních cvičení.
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6. 1 Ověření hypotéz 

H1: Předpokládám, že 80 % testovaných hráčů kategorie U13 a U14 bude mít lepší 

výsledky ve čtyřech z šesti testovaných oblastí v posttestu než v prettestu. 

V posttestu se zlepšilo u kategorie U13 v testu č. 1 13 z 15 hráčů, což činí 86,7 %; u testu 

č. 2 12 z 15 hráčů, 80 %; u testu č. 3 12 z 15 hráčů, 80 %; u testu č. 4 9 z 15 hráčů, 59,99 

%; u testu č. 5 11 z 15 hráčů, 73,33 %; s posledního testu č. 6 12 z 15 hráčů, 80 %. U 

kategorie U13 byly tři testy na 80 % a jeden test měl 86,7 %. Dva testy se nevešly do 

hranice 80 %.  

V posttestu se zlepšilo u kategorie U14 v testu č. 1 13 z 15 hráčů, což je 86,7 %; u testu 

č. 2 14 z 15 hráčů 93,33 %; u testu č. 3 13 z 15 hráčů 86,7 %; u testu č. 4 13 z 15 hráčů 

86,7 %; u testu č. 5. 15 z 15 hráčů a u testu č. 6. 10 z 15 hráčů, 66,66 %. U kategorie U14 

byly tři testy na 86,7 %, jeden test na 93,33 %, jeden test na 100 % a pouze jeden test se 

nevešel do hranice 80 %, a vyšel na 66,66 %.  

Hypotéza 1 se potvrdila.  

H2 A: Předpokládám, že u testovaných hráčů U13 dojde v období mezi pretestem a 

posttestem ke zlepšení dovednosti žonglování s fotbalovým míčem v průměru o 30 

nožiček. U kategorie U13 byl průměr nožiček 24,67 (viz tab. č. 11). Průměr nožiček je 

nižší o 5,33 než průměr hypotézy. 

Hypotéza se nepotvrdila.  

H2 B: Předpokládám, že u testovaných hráčů U14 dojde v období mezi pretestem a 

posttestem ke zlepšení dovednosti žonglování s fotbalovým míčem v průměru o 40 

nožiček. U kategorie U14 byl průměr nožiček 47,13 (viz tab. č. 17). Průměr nožiček je 

vyšší o 7,13 oproti průměru hypotézy. 

Hypotéza byla potvrzena.  

H3 A: Předpokládám, že u testovaných hráčů U13 dojde v období mezi pretestem a 

posttestem ke zlepšení v přeběhu na vzdálenost 30 m s 11 kruhy v průměru o 0,30 s. 

Průměr u kategorie U13 byl 0,37 s (viz tab. č. 12). Průměr byl vyšší o 0,07 s, než 

předpokládaný průměr. 

Hypotéza byla potvrzena.  

H3 B: Předpokládám, že u testovaných hráčů U14 dojde v období mezi pretestem a 

posttestem ke zlepšení v přeběhu na vzdálenost 30 m s 11 kruhy o v průměru o 0,30 

s. 

Průměr u kategorie U14 byl 0,29 s (viz tab. č. 18). Průměr byl nižší 0,01 s, než 

předpokládaný průměr.  



81 
 

Hypotéza se nepotvrdila.  

H4 A: Předpokládám, že u testovaných hráčů U13 dojde v období mezi pretestem a 

posttestem ke zlepšení v běhu na vzdálenost 30 m v průměru o 0,20 s. 

Průměr u kategorie U13 byl 0,09 s (viz tab.č. 13). Průměr byl nižší o 0,11 s, než 

předpokládný průměr.  

Hypotéza se nepotvrdila.  

H4 B: Předpokládám, že u testovaných hráčů U14 dojde v období mezi pretestem a 

posttestem ke zlepšení v běhu na vzdálenost 30 m v průměru o 0,20 s. 

Průměr u kategorie U14 byl 0,21 s (viz tab. č. 19). Průměr byl vyšší o 0,01 s, než 

předpokládaný průměr.  

Hypotéza byla potvrzena.  

H5 A: Předpokládám, že u testovaných hráčů U13 dojde v období mezi pretestem a 

posttestem ke zlepšení v člunkovém běhu na vzdálenost 5x10m v průměru o 0,10 s.  

Průměr u kategorie U13 byl 0,08 s (viz tab. č. 14). Průměr byl nižší o 0,02 s, než 

předpokládaný průměr. 

Hypotéza se nepotvrdila.  

H5 B: Předpokládám, že u testovaných hráčů U14 dojde v období mezi pretestem a 

posttestem ke zlepšení v člunkovém běhu na vzdálenost 5x10m v průměru o 0,10 s. 

Průměr u kategorie U14 byl 0,19 s (viz tab. č. 20). Průměr byl vyšší o 0,09 s, než 

předpokládaný průměr. 

Hypotéza byla potvrzena.  

H6 A: Předpokládám, že u testovaných hráčů U13dojde v období mezi pretestem a 

posttestem ke zlepšení v balancování s míčem na dominantní noze v průměru o 10 

s. 

Průměr u kategorie U13 byl 1,89 s (viz tab. č. 15). Průměr byl nižší o 8,11 s, než 

předpokládaný průměr. 

Hypotéza se nepotvrdila.  

H6 B: Předpokládám, že u testovaných hráčů U14 dojde v období mezi pretestem a 

posttestem ke zlepšení v balancování s míčem na dominantní noze v průměru o 10 

s. 

Průměr kategorie U14 byl 18,64 s (viz tab. č. 21). Průměr byl vyšší o 8,64 s, než 

předpokládaný průměr. 

Hypotéza byla potvrzena.  
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H7 A: Předpokládám, že u testovaných hráčů U13 dojde v období mezi pretestem a 

posttestem ke zlepšení v balancování s míčem na hlavě v průměru o 0,50 s. 

Testovaná skupina hráčů kategorie U13 dosáhla v průměru lepšího výsledku o 1,74 s (viz 

tab. č. 16).  

Z tohoto důvodu považuji hypotézu za potvrzenou.  

H7 B: Předpokládám, že u testovaných hráčů U14 dojde v období mezi pretestem a 

posttestem ke zlepšení v balancování s míčem na hlavě v průměru o 0,50 s. Testovaná 

skupina hráčů kategorie U14 dosáhla v průměru 0,51s (viz tab. č. 22). Průměr byl těsně o 

0,01 s lepší.  

Z tohoto důvodu považuji hypotézu za potvrzenou.  
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7 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda došlo ke zlepšení v rozvoji rychlostně 

koordinačních schopností ve fotbale kategorie U13 a U14 FK Meteoru Praha VIII. 

Zjištění probíhalo pomocí studentových t-testů. Pretesty probíhaly v květnu a posttesty 

probíhaly v listopadu. Mezi vstupními a výstupními testy probíhaly pravidelné tréninky. 

Mezi pretestem a posttestem proběhla intervence v podobě 6timěsíčních fotbalových 

tréninků zaměřených na rychlostně-koordinační schopnosti.  

Na základě realizace výzkumu jsem došel k závěrům: 

1. Celkový rozdíl v pretestu a posttestu u hráčů v testu rychlostně koordinačních 

schopností byl u kategorie U13 nižší než u kategorie U14. Hráči kategorie U13 se 

zlepšili v posttestu jen ve dvou testováních, a to v přeběhu kruhů na vzdálenost 

30 m a balancování míče na hlavě. Hráči kategorie U14 se zlepšili v posttestu 

v testování žonglování s fotbalovým míčem, v běhu na vzdálenost 30 m, 

v člunkovém běhu na vzdálenost 5x10m a v balancování míče na noze.  

Tabulka 23 – číselné vyjádření celkového rozdílu v posttestu a pretestu jednotlivých 

testů  

Testování U13 U14 

č. 1. Žonglování s míčem  24,67 47,13 

č. 2. Přeběhy kruhů  0,37 0,29 

č. 3. Běh 30 m s pevným startem 0,09 0,21 

č. 4. Člunkový běh 5x10  0,08 0,19 

č. 5. Balancování míče na noze 1,89 18,64 

č. 6. Balancování míče na hlavě 1,74 0,51 

Zdroj: Autor práce 
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Obrázek 3 – Znázornění celkového rozdílu kategorií U13 a U14 

 

Zdroj: Autor práce 

 

2. Rozdíl v pretestu a posttestu u testovaných hráčů v testu žonglování s fotbalovým 

míčem byl u kategorie U13 24,67 a u kategorie U14 47,13 nožiček. 

3. Rozdíl v pretestu a posttestu u testovaných hráčů v testu přeběhu kruhů na 30m 

byl u kategorie U13 0,37 s a u kategorie U14 0,29 s. 

4. Rozdíl v pretestu a posttestu u testovaných hráčů v testu běh na 30m byl u 

kategorie U13 0,09 s a u kategorie U14 0,21 s. 

5. Rozdíl v pretestu a posttestu u testovaných hráčů v člunkovém běhu byl u 

kategorie U13 0,08 s a u kategorie U14 0,19 s. 

6. Rozdíl v pretestu a posttestu u testovaných hráčů v testu balancování s míčem na 

dominantní noze byl u kategorie U13 1,89 s a u kategorie U14 18,64 s. 

7. Rozdíl v pretestu a posttestu u testovaných hráčů v testu balancování s míčem na 

hlavě byl u kategorie U13 1,74 s a u kategorie U14 0,51s. 
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Diplomová práce je zaměřená na sportovní oblast fotbalu, tréninku mládeže. Práce je 

využitelná pro trenéry, asistenty trenérů, hráče a rodiče FK Meteor Praha VIII, dále i pro 

ostatní kluby a trenéry fotbalu, také pro učitele TV. V teoretické části se mohou dozvědět 

pravidla fotbalu, informace o koordinačních a rychlostních schopnostech a zdravotně-

kompenzačních cvičení. Ve výzkumné části je možné využít testů pro vlastní zjištění 

výkonnosti hráčů, dále je možné využít zásobník cvičení, který slouží pro rozvoj 

rychlostně koordinačních schopností.  

Pro FK Meteor Praha VIII bych navrhl následující doporučení pro zlepšení výkonnosti 

hráčů: 

Na základě pozorování tréninkových jednotek jsem vytvořil zásobník cvičení, který by 

mohl pomoc ke zlepšení výkonnosti hráčů. Jedná se o následující kondiční cvičení: 

a) Rychlostní souboj 1:1 ve čtverci 

Cíl kondičního cvičení: Cílem rychlostně-kondičního cvičení je rozvoj startovní a 

sprinterské rychlosti, obratnosti, koordinace na malém prostoru a nácvik soubojového 

chování tělo na tělo. 

Organizace kondičního cvičení: 

- prostorem cvičení je čtverec, který má rozměry 12x12 metrů 

- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů a met 

- cvičení je určeno pro dvojice hráčů 

- dvojice hráčů stojí v rozích čtverce na jedné z diagonál  

- uprostřed herního prostoru jsou zapíchnuty dvě zapichovací tyče 

- tyče jsou v rozestupu 4 metrů  

- v ose diagonály čtverce, na jejichž koncích stojí hráči 

- cvičení se účastní vždy dva hráči 

- hráči cvičení provádějí bez míče 

Popis kondičního cvičení: 

- cvičení zahajuje hráč v dolním rohu 

- vybíhá k jednomu z volných rohů herního prostoru  

- na jeho pohyb reaguje hráč v horním rohu herního prostoru 

- hráči běží k jednomu (stejnému) volnému rohu  

- volný roh (metu) obíhají 

- každý běží ke své bližší středové tyči 

- tuto tyč obíhají a probíhají spojnicí středových tyčí 
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- obíhají původně vzdálenější středovou tyč   

- po oběhnutí běží k druhému, volnému cílovému rohovému kuželu 

- po doběhnutí k cílovému rohu prostoru startuje další dvojice 

- v průběhu cvičení je třeba dodržet interval zatížení a odpočinku        

Varianty: 

- hráči cvičení provádí s míčem  

- hráči pro doběhnutí k druhému kuželu ho obíhají a sprintují k prvnímu  

- prostor cvičení je možné zvětšit/zmenšit 

- je možné upravit rozestupy středových tyčí (2, 3) metry 

- cílový roh pro sprint je určen předem/pravidelně se střídá 

- cvičení může startovat trenér 

Pomůcky: 

- 2x mety 

- 2x kužely 

- 2x zapichovací tyče 

- rozlišovací trika (2 barvy) 

- 8x míč (varianta s míčem) (Formánek, Kondiční cvičení, rychlostní souboj 1:1 ve 

čtverci)  

b) Startovní rychlost v trojúhelníku 

Cíl kondičního cvičení: 

Cílem rychlostně-kondičního cvičení je rozvoj startovní a sprinterské rychlosti, rychlosti 

reakce, obratnosti a koordinace. Hráči v cvičení střídají intenzivní a krátké běžecké úseky 

a časté změny směru.  

Organizace kondičního cvičení: 

- herním prostorem cvičení je obdélník 10x20 metrů 

- na jednom konci herního prostoru je vyznačen trojúhelník 

- rovnostranný trojúhelník má délku strany 6 metrů 

- 10 metrů od trojúhelníku je koncová zapichovací tyč 

- cvičení je určeno pro dvojici hráčů 

- hráči stoji u vrcholu trojúhelníku, který je nejvzdálenější o cílové tyče 

- každý hráč stojí na jedné straně zapichovací tyče 
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Popis kondičního cvičení: 

- cvičení zahajuje pokynem trenér 

- dvojice hráčů se okamžitě po startu překříží a šikmo běží k volné zapichovací tyči  

- každý obíhá svoji zapichovací tyč a vrací se oběhnout zapichovací tyč, od které 

startovali 

- po oběhnutí pokračují k druhé volné zapichovací tyči 

- tyče z vnější strany obíhají a pokračují k cíli 

- během cvičení je třeba dodržovat interval zatížení a odpočinku     

Varianty:   

- hráči cvičení provádí s míčem 

- je možné upravit velikost trojúhelníku 

- je možné změnit vzdálenost cílové zapichovací tyče 

Pomůcky: 

- 4x zapichovací tyče (velké kužely) 

- rozlišovací trika 

- 2x míč (při variantě s míčem) (Formánek, startovní rychlost v trojúhelníku) 

c) Vyražení hráče s míčem při přihrávání  

Cíl kondičního cvičení:  

Cílem rychlostně-kondičního cvičení je vedle rozvoje startovní a částečně sprinterské 

rychlosti především rozvoj schopnosti vést míč pod plnou kontrolou co nejrychleji. Hráč 

bez míče svým naražením má možnost rozhodnout kterou cestu k cílové metě zvolí. Hráč 

s míčem reaguje na jeho pohyb a vede míč druhou stranou. 

Organizace kondičního cvičení: 

- prostorem cvičení je obdélník 25x10 metrů, kde jsou zapíchnuté dvě tyče 

- rozestup těchto tyčí je šest metrů  

- na konci herního prostoru je postavena cílová branka 

- na opačné straně herního prostoru stojí dvojice hráčů 

- hráči stojí čelem k sobě, hráč v poli je zády k cílové brance 

- rozestup této dvojice je 2−3 metry 

- hráč na startovní čáře má míč  

- jednotlivá akce je určena právě pro dvojici hráčů 

Popis kondičního cvičení: 

- hráč s míčem zahajuje akci přihrávkou na svého spoluhráče, ten se rozhoduje a naráží 

míč zpět na jednu ze stran 
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- rozhoduje se, kterou stranu zvolí  

- otáčí se a běží k tyči na druhé straně 

- hráč, který cvičení zahajoval, přijme míč  

- vede ho okolo tyče na své straně 

- a s míčem u nohy míří k cílové brance  

- hráč bez míče okolo obíhá tyč a míří k cílové brance  

- po doběhnutí ke koncové brance pokračuje další stálá dvojice 

Varianty: 

- lze měnit rozestup zapichovacích tyčí 

- lze měnit rozestup hráčů na startovní čáře 

Pomůcky: 

- 3x mety (kuželky, kloboučky, zapichovací tyče) 

- 1x míč (pro dvojici hráčů) 

- 2x zapichovací tyč 

- rozlišovací trika (2 barvy) 

(Formánek, vyražení hráče s míčem při přihrávání) 

d)Rozvoj rychlosti soutěživou formou 

Zaměření ve cvičení je rychlost startovní a rychlost reakce formou soutěživou.  

Popis kondičního cvičení: 

- cvičení je určeno minimálně pro jednoho hráče a maximální počet je osm hráčů (8) - 

každý hráč zaujímá jednu metu (překážku)- hráči ji přeskakují snožmo bokem, čelem k 

trenérovi-trenér ukáže rukou jednu ze stran (pravá, levá) - po ukázání hráči sprintují dle 

směru vybraného trenérem k cíli vzdáleném 10 m-běží celkem 6x−12x-poměr IZ k IO má 

být okolo 1:10. 

Varianty: 

- trenér neukazuje stranu, ale vysloví ji-libovolně lze manipulovat s uběhnutou 

vzdáleností (15, 20, 25) metrů 

Pomůcky: 

- 4x velké kužely (zapichovací tyče) - 16x mety (kuželky, kloboučky) - případně 16x malé 

překážky (Válek, rozvoj rychlosti soutěživou formou) 

e) Start ve dvojici s dvojitou změnou směru 

Cílem rychlostně-kondičního cvičení je na jedné straně rozvoj rychlostní složky herního 

výkonu hráče, na druhé straně pak schopnost hráče měnit směr a dle chování protihráče 

z dvojice směr svého běhu korigovat.   
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Popis kondičního cvičení: 

-prostorem kondičního cvičení je čtverec - z pohledu hráčů je čtverec postaven na jeden 

ze svých rohů-velikost strany čtverce je 12 metrů - v rozích čtverce jsou postavené nebo 

zapíchnuté tyče - hráči jsou rozdělení na dva stejně početné týmy - aktivně se cvičení 

účastní dvojice hráčů - hráči stoji ve středu čtverce-oba dva stojí čelem k sobě-jeden z 

hráčů cvičení zahajuje-cílem je oběhnout dva kužely ze čtverce-první hráč (červený) 

obíhá jeden z kuželů - druhý hráč (oranžový) reaguje na start protihráče - obíhá jeden ze 

tří zbývajících volných kuželů - první hráč si po oběhnutí prvního kuželu vybírá druhý 

(opět musí být volný) - druhý hráč reaguje na pohyb prvního hráče a běží ke stejnému 

druhému kuželu - následuje další akce pro další dva hráče 

Varianty: 

- můžeme libovolně změnit velikost strany herního prostoru: zmenšit či zvětšit. – hráč, 

který cvičení řídí, může cvičení absolvovat s míčem 

Pomůcky: 

- 4x zapichovací tyče (nebo 4x velké kužely) - rozlišovací trika (2 barvy) - případně 4x 

míč (Formánek, start ve dvojici s dvojitou změnou směru). 

f) Spolupráce: Hlídání met – rychlost reakce a koordinace 

Hlídání met – rychlost reakce a koordinace je zábavnou, a především soutěživou formu, 

jak rozvíjet herní kondici se zaměřením na obratnost, koordinaci a startovní rychlost. 

Důležitá je u hráčů anticipace, schopnost předvídat vývoj situace a schopnost rozhodnout 

se ve správnou dobu. Hráči se v cvičeních učí reagovat a chovat se v přehuštěném 

prostoru a předvídat pohyb ostatních hráčů. Od hráčů vyžadujeme vzájemnou komunikaci 

a schopnost změnit své rozhodnutí (Formánek, hlídání met) 

g) Cvičení pro koordinační pás  

Cílem rychlostně-koordinačního cvičení je rozvoj těchto schopností nespecifickou 

formou s využitím koordinačního pásu (žebříku), které jsou základem technické stránky 

herních dovedností malých i velkých fotbalistů.  

- hráč stojí v bočním postavení ke směru pohybu- hráč je pravým bokem ke směru 

pohybu, na úrovni prvního pole žebříku- v tomto postavení je levá i pravá noha- hráč před 

začátkem cvičení stojí na obou nohách- akci začíná hráč poskokem pravou nohou do 

prvního pole žebříku, stále v bočním postavení- následuje skok levé nohy do prvního pole 

žebříku- poté hráč pokračuje skokem pravé nohy mimo žebřík, na úroveň druhého pole - 

následuje skok levé nohy mimo žebřík, na úroveň druhého pole- hráč se dostává do 

výchozího postavení, na úroveň druhého pole 
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- cvičení se následně opakuje u všech polí žebříku 

Pomůcky: 

- 1x koordinační pás (koordinační žebřík) (Formánek, cvičení pro koordinační pás). 

h) Rychlé nohy a koordinace mezi tyčemi 

Cílem cvičení je rozvoj koordinačně obratnostních schopností. Po koordinačních 

"rychlých nohách" přes tyče nebo nízké překážky následuje běh se změnou směru mezi 

tyčemi, po vyznačené trase. Po hráčích požadujeme rychlé změny směru. 

Popis kondičního cvičení: 

- herním prostorem je obdélník o velikosti pokutového území - cvičení je určeno pro celý 

tým - hráči jsou rozdělení na dvě družstva 

Pomůcky: 

- 4−5 tyčí nebo malých překážek  

- 3x zapichovací tyče  

- 1x cílová tyč 

- hráči obou družstev cvičení provádí paralelně - startují oba dva současně na pokyn 

trenéra-nejdříve bokem provádí "rychle nohy"- následně první zapichovací tyč obíhají z 

venku-druhou tyč obíhají z vnitřní strany - celou ji obíhají a následně míří ke třetí tyči-tu 

obíhají z vnější strany - po oběhnutí třetí tyče míří k finálové tyči - kterou obíhají z venku, 

tak že přeběhnou na soupeřovu polovinu-po doběhnutí pokračuje další dvojice - hráči si 

mění pozice (zleva, zprava) 

Varianty: 

- hráči provádí rychlé nohy čelem-po proběhnutí nohou provádí hráči požadovanou trasou 

míč 

Pomůcky:  

- 10x tyče, případně překážky 

-7x zapichovací tyče-případně rozlišovací trika (Formánek, rychlé nohy a koordinace 

mezi tyčemi). 
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Ch) Rychlé vyražení a reakce spoluhráčů 

Cílem rychlostně-kondičního cvičení je rozvoj rychlostních a koordinačních schopností 

hráčů ve trojici. Hráč, který celou akci startuje, na sebe bere odpovědnost a rozhodnutí 

kdy akce začne. Od dalších dvou hráčů vyžadujme především rychlou reakci. 

Obrázek 4 - Koordinační cvičení 

Zdroj: trenink.com 

Popis kondičního cvičení: 

- cvičení je určeno pro 9−21 hráčů-minimální počet hráčů je 9−12 - tým se rozdělí na 

trojice 

- a jednotlivé akce se účastní právě jedna trojice – trojice hráčů stojí na jedné úrovni-vždy 

mezi kužely-prostřední hráč je otočen zpět - dva krajní hráči jsou otočení vpřed 

- vzdálenost mezi startovní čárou a cílem je vpřed 15 metrů-vzdálenost mezi startovní 

čárou a cílem je vzad pro: krajní hráče 15 metrů a pro středového hráče 18 metrů-akci 

vždy zahajuje středový hráč - jednou a druhou rukou se dotýká obou spoluhráčů na svém 

boku - hráči po jeho boku startují v okamžiku kdy se jich hráč ze středu dotkne-cílem 

hráčů je být první na cílové úrovni 

- hráči se v pozici středového hráče pravidelně střídají-doporučujeme větší počet 

opakování 6x-18x 

Varianty: 

- všichni hráči stojí čelem vpřed-míč v průběhu cvičení vede pouze středový hráč - všichni 

hráči v průběhu cvičení vedou míč - hráči startují z různých poloh (leh, sed, dřep, klek) 
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Pomůcky: 

-5x velké kužely 

-3x malé kuželky  

- případně rozlišovací trika (Formánek, rychlé vyražení a reakce spoluhráčů). 

h) obratnost a koordinace 

Důležitou součásti tréninkových jednotek by měla být různá koordinační cvičení 

dolních končetin. K doplnění cvičení bych se ještě chtěl zmínit o hojně 

používaných stříškách.  

Obrázek 5 – Koordinační cvičení 

 

Zdroj: trenink.com 

Zde se fantazii trenéra nekladou žádné překážky, například není nikde napsáno, že se 

překážky musí střídat pravidelně. Dále můžeme postavit dráhu tak, že se vzdálenost mezi 

překážkami plynule zvětšuje, a tak se simuluje sprinterský start. Tuto dráhu pak lze 

probíhat v obou směrech. 

Obrázek 6 – Koordinační cvičení 

 

Zdroj: trenink.com 

 Na závěr k tréninku koordinačních schopností bych chtěl dodat, že zde obecně platí 

tyto zásady: 

- všestrannost 

-postupně zvyšovat složitost 

-kombinovat pohyby 

-vyžadovat samostatné řešení 

-každé následující cvičení ztěžovat 

-menší počet opakování 4−8x ve více sériích různých cviků 

-kombinace osvojených cviků 

-po osvojení zařezujeme cvičení po předchozí únavě  

(Vrážel, obratnost a koordinace) 
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Seznam příloh 

Příloha I.: informovaný souhlas 

Příloha II.: soubor obrázků z tréninkových jednotek FK Meteor Praha VIII.  

Příloha I.: informovaný souhlas 

Informovaný souhlas 

Součástí informovaného souhlasu je informační list. Před podpisem Vám bude objasněn 

obsah informačního listu, přesto Vás žádám o jeho pečlivé pročtení.  

Prohlášení FK Meteor Praha o informovaném souhlasu  

Já, níže podepsaný, stvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen s informačním listem 

a byl jsem informován o plánovaném průběhu testování, které bude provedeno s hráči 

našeho klubu FK Meteor Praha. Měl jsem možnost účast hráčů řádně zvážit a zeptat se 

na vše podstatné, co mne zajímalo. Veškeré otázky mi byly zodpovězeny k mé 

spokojenosti. Obdržel jsem kopii formuláře informovaného souhlasu.  

Dobrovolně souhlasím s účastí hráčů na testování a obeznámím své hráče s možností 

testování kdykoliv v průběhu ukončit.  

 Jméno a příjmení:  

V Praze dne:  

Podpis: 
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Prohlášení tazatele, který probíral podmínky testování a informovaného souhlasu  

Já:  

svým podpisem stvrzuji, že jsem zákonnému zástupci účastníka testování,  

panu:             

předložil informační list a seznámil ho, jak nejlépe dovedu, s průběhem plánovaného 

výzkumu: 

1. Tazatel provede testování s hráči klubu FK Meteor Praha.  

2. Testování bude trvat 60 až 90 minut.  

3. Pokud bude trenér mládeže nebo účastník sám chtít, zašle mu tazatel výsledky testování 

k autorizaci.  

4. Testování bude zveřejněno v diplomové práci s názvem: „Rozvoj rychlostně 

koordinačních schopností ve fotbale“. 

Potvrzuji, že účastník měl příležitost se ptát, a že všechny položené otázky jsem 

zodpověděl správně a korektně, jak nejlépe dovedu.  

Potvrzuji, že účastník:      

nebyl k souhlasu donucen, a že souhlasil svobodně a dobrovolně. Kopie formuláře 

informovaného souhlasu včetně informačního listu byla účastníkovi poskytnuta.  

Tazatel:  

Jméno a příjmení:  

V Praze dne:     Podpis tazatele 
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Informační list 

Miloslav Machka, student Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, povede s hráči FK 

Meteor Praha testování koordinačních schopností. Testování bude vedeno za účelem 

vypracování diplomové práce s názvem: „Rozvoj rychlostně koordinačních schopností ve 

fotbale“. 

Cíle testování:  

• Ukázat možnosti rozvoje rychlostně koordinačních schopností ve fotbale. 

• Navrhnout baterii testů na hodnocení rozvoje rychlostně koordinačních 

schopností ve fotbale. 

• Zjistit úroveň rychlostně koordinačních schopností u žáků v kategorii U13 a U14 

ve fotbale. 

• Na základě testování navrhnout doporučení pro FK Meteor Praha VIII, který bude 

zpětnou vazbou pro trenérský tým. 

Postup práce, výstupy:  

Testování bude trvat přibližně 60-90 minut. Testování a jeho výsledky budou 

anonymizovány. Získané poznatky tazatel zpracuje výhradně pro studijní účely, a to v 

rámci výše uvedené diplomové práce, kde bude testování zveřejněno v písemné podobě.  

Hotová diplomová práce může být na základě přání účastníka testování zaslána 

elektronicky nebo poštou.  

Dobrovolná účast:  

Účast v testování je zcela dobrovolná. V případě jakéhokoliv dotazu či pochybnosti je 

možné vše s tazatelem znovu prodiskutovat, případně souhlas kdykoliv odvolat a ze 

spolupráce odstoupit.  

Možnosti kontaktu:  

S dalšími podněty, dotazy, stížnostmi týkajícími se diplomové práce a testování se lze 

obrátit na níže uvedenou osobu. 
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Student Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy  

Jméno a příjmení: Miloslav Machka 

Adresa:  

Email:  

 

Vedoucí diplomové práce  

Jméno a příjmení:  

Adresa: 

Email:  
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Příloha II.: soubor obrázků z tréninkových jednotek FK Meteor Praha VIII.  

Obrázek 7 - Start v běhu na 30 metrů. 

 

Zdroj: Autor práce 

Obrázek 8 – Start v přeběhu kruhů  

 

Zdroj: Autor práce 
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Obrázek 9 – Přeběhy kruhů 

 

Zdroj: Autor práce 

Obrázek 10 – Start u běhu 30m 

 

Zdroj: Autor práce 
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Obrázek 11 – Testování v člunkovém běhu  

 

Zdroj: Autor práce 

Obrázek 12 – Testování v běhu na 30 m  

 

Zdroj: Autor práce 
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Obrázek 13 – Mety na koordinační cvičení 

 

Zdroj: Autor práce 

U14 

Obrázek 14 – koordinační cvičení s přihrávkami 

 

Zdroj: Autor práce 
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Obrázek 15 – Rozcvičení na začátku tréninku   

 

Zdroj: Autor práce 

Obrázek 16 – Koordinační cvičení s vyražením  

 

Zdroj: Autor práce 
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Obrázek 17 – Koordinační cvičení s obratem o 360° 

 

Zdroj: Autor práce 

Obrázek 18 – Testování přeběhy kruhů  

 

Zdroj: Autor práce 
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Obrázek 19 – Testování člunkový běh  

 

Zdroj: Autor práce 
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Obrázek 20 – Testování člunkový běh  

 

Zdroj: Autor práce 
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Obrázek 21 – Nácvik na testování balancování míče na noze 

 

Zdroj: Autor práce 

Obrázek 22 – Nácvik na testování balancování míče na hlavě  

 

Zdroj: Autor práce 
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