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ABSTRAKT 
 

Název práce:  

Ovlivnění rychlosti střelby ve fotbale 

 

Cíl práce: 

Cílem práce bylo zaznamenat, posoudit změny a ověřit účinnost prováděné intervence ve 

sledovaném období ve vývoji rychlosti střelby spolu s odrazovou schopností ve skoku 

dalekém odrazem snoţmo u fotbalového týmu působícího v 5. nejvyšší fotbalové soutěţi 

v Německu. 

 

Metody:  

Kvantitativní výzkum byl proveden formou motorického testování fotbalového týmu, 

z vybrané zahraniční fotbalové ligy v průběhu podzimní části soutěţe. Pro zjištění vývoje 

explozivní síly DK byly vybrány dva testy. Šlo o specifický test explozivní síly DK – kop 

z jednokrokového rytmu a test obecné explozivní síly DK – odraz. Jednalo se o tzv. „cross 

over study“ neboli překříţenou studii, kdy po rozdělení týmu do dvou skupin vykonávala sk. 

A intervenci v jiné fázi sledovaného období, neţ sk. B. 

 

Výsledky:  

Na základě analýzy zaloţené na popisné statistice, nastal u skoku do dálky odrazem snoţmo, 

růst hodnot v obou sledovaných skupinách, přičemţ sk. A má pozorování s největším 

zlepšením, ale u sk. B lze pozorovat převáţně zlepšení napříč celou skupinou. Pro druhou 

sledovanou proměnnou - nejvyšší naměřenou rychlost při střelbě, je nezbytné konstatovat, ţe 

v jednotlivých obdobích nedošlo k prakticky ţádnému rozdílu a obě skupiny dosahují 

přibliţně stejných hodnot na konci období jako na začátku. Na základě sloţitějších 

matematicko – statistických operací, kterými byly Mix design ANOVA a korelační analýza, 

jsme dospěli k závěru, ţe za pomoci Mix-design ANOVY nebyla prokázaná statistická 

významnost vlivu intervence pro obě proměnné. Jen u proměnné skoku do dálky byla 

prokázána statistická významnost vlivu času. Korelační závislost mezi oběma proměnnými 

nebyla prokázána a zjištěný výsledek nám poukazuje na neexistující korelaci. 

 

Klíčová slova:  

Explozivní síla, kondiční příprava, pohybové schopnosti, fotbal, kop, Stalker radar ATS II 



 
 

ABSTRACT 

Title: 

Influencing the shooting speed in football 

Objectives: 

The aim of my thesis was to record, evaluate changes and verify the effectiveness of the 

implemented intervention during the reference period in the development of shooting speed 

together with a rebound ability in a long jump in a football team which is operating in the 5th 

highest football competition in Germany. 

Methods:  

Quantitative research was carried out in the form of motor testing of a football team from a 

selected foreign football league during the autumn part of the competition. Two tests were 

selected to determine the development of the explosive force of the lower limbs. It was a 

specific test of the explosive force of the lower limbs  - a kick from a one-step rhythm and a 

test of the general explosive force of lower limbs - jump. It was a so-called cross over study. 

Team was divided in two groups, where group A was doing implemented intervention in a 

different part of reference period than group B.  

Results:  

Based on the analysis of descriptive statistics, there was an increase in the statistics in the long 

jump and a decrease in the statistics in both monitored groups, while group A has the 

observations with the greatest improvement, but in the group B can be seen mostly an 

improvement across the whole group. For the second monitored variable - the highest 

measured speed in shooting, it is necessary to state that in individual periods there was 

virtually no difference and both groups have reached approximately the same values at the 

end of the period as at the beginning. Based on more complex mathematical - statistical 

operations, such as Mix design ANOVA and correlation analysis, we came to the conclusion 

that with the help of Mix-design ANOVA the statistical significance of the influence of the 

intervention for both variables was not proven. Only for the variable long jump was 

demonstrated the statistical significance of the effect of time. The correlation dependence 

between the two variables has not been proven and the obtained result points to a non-existent 

correlation. 

Keywords: 

Explosive power, condition training, movement abilities, football, kick, Stalker radar ATS II 
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Seznam použitých zkratek a symbolů: 

Atd. – a tak dále 

ATP – Adenosintrifosfáatd 

CMJ – Counter Movement Jump 

CNS – centrální nervová soustava 

DK – dolní končetina 

FIFA - Mezinárodní federace fotbalových asociací  

HK – horní končetina 

IJ – intervenční jednotka 

IO – interval odpočinku 

IP – intervenční program 

J. A. R. – Jihoafrická republika 

Km/h – kilometry za hodinu 

Kol. – kolektiv 

Min. - minuta 

Mp/h – míle za hodinu 

MU – mistrovské utkání 

Např. – například 

O2 - kyslík   

PSch – pohybové schopnosti 

SJ – Squat Jump 

Sk. – skupina 

 

  



10 
 

1 Úvod 

 Jak rádi uvádí bývalé a současné fotbalové hvězdy, odborníci či fanoušci. „Fotbal“ je 

mezinárodním slovem, kterému rozumí ve všech koutech naší zeměkoule. A proč? Tato 

kolektivní hra, kterou hrají dva týmy po 11 hráčích je nejpopulárnějším sportem na světě. 

Pyšní se nejširší sportovní základnou ze všech sportů, která činí k roku 2000 - 265 mil. 

registrovaných hráčů (Kunz, 2007).  

 Individuální výkony hráčů mají vliv na průběh hry, ale v konečném hodnocení výkonu 

týmu zas tak moc neznamenají. Dříve měl kaţdý hráč jasně stanovenou svou herní činnost, 

kterou se poté na hřišti prezentoval. Útočník pouze útočil a jeho úkolem bylo vstřelit, co 

nejvíce branek do sítě soupeře. Naopak obránce měl za úkol vsítění branky zabránit. 

V dnešním moderním fotbale se musí všichni hráči doplňovat, vzájemně si na hřišti pomáhat  

a fungovat jako jeden celek, jeden tým. Aţ teprve po kvalitně odvedeném týmovém výkonu je 

moţné očekávat tu sladkou chuť vítězství, bez kterého by se nedostavily navazující úspěchy, 

ať uţ na domácí či mezinárodní scéně.  

 Pokud chceme v zápase vyhrát, je potřeba vstřelit co nejvíce branek do soupeřovi 

„svatyně“. Ve fotbalových kuloárech se často pouţívá zdomácnělá fráze „čím víc gólu dáme, 

tím víc bodů máme“. Jak ale branku vstřelit? Jakou techniku zakončení zvolit? Zakončit 

hlavičkou? Kopem? Nebo jinou částí těla? Dovednosti a techniky u jednotlivých druhů 

zakončení jsou fotbalovým hráčům vštěpovány jiţ od útlého dětství. Tak, aby k jejich 

osvojení docházelo co nejdříve. Osvojování si, učení se nových věcí a zdokonalování se ve 

věcech jiţ naučených je celoţivotním vzdělávacím procesem, který probíhá nejen ve fotbale, 

ale provází člověka po celý ţivot. 

Na základě statistických ukazatelů Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA) 

bylo zjištěno, ţe nejčastěji uţívaným způsobem při vstřelení branky je kop. Víte, ţe existuje 

aţ 8 druhů kopu? Ve své diplomové práci se nebudu zabývat všemi, ale pouze technikami, 

které jsou nejvíce uţívány při vstřelení branky, z nichţ tou nejpodstatnější je konkrétně kop 

přímým nártem, kterým je podle Kollatha (2006) moţno dosáhnout nejvyšší rychlosti míče. 

Sám jsem fotbalovým hráčem, ale tím, který se od všech ostatních odlišuje a trochu od 

všeho vybočuje – brankářem, který má dle pravidel fotbalu povoleno chytat rukama ve 

vymezeném území („šestnáctce“). Stojím tedy vţdy na opačné straně. Góly zpravidla 

nestřílím, ale snaţím se jim zabraňovat. Rád bych tedy prohloubil své znalosti a za pomoci 
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této práce se dozvěděl i něco více, co by mi jako brankáři dalo potřebnou výhodu a pomohlo 

k chycení co nejvíce střel.  

Je to jen výčet důvodů, proč bych se rád ve své diplomové práci zabýval především 

technikou kopu a ovlivněním jeho rychlosti za pomoci intervenčního programu. Ve fotbale 

jsou pohybové schopnosti rozvíjeny zejména v přípravných obdobích (zimní a letní). My jsme 

ale výzkum situovali v průběhu soutěţe do části před zimní přestávkou. Inspirovali jsme se  

u diametrálně odlišného sportu – hokeje. Hokejisté mají oproti fotbalistům přípravné období 

v létě. Ve kterém ovlivňují také řadu pohybových schopností. Měsíc před koncem základní 

části a blíţícím se play off, přichází na řadu vloţená příprava. Tréninkové dávky se 

zintenzivňují tak, aby hráči vrchol sezóny, kterým je play off zvládli.  

Hlavním cílem práce bylo zjistit, zda v průběhu sledovaného období a za pomoci 

intervenčního programu, zaměřeného na ovlivnění explozivní síly dolních končetin (DK), 

dojde ke zlepšení, zhoršení či stagnaci hodnot, ať uţ ve specifickém či obecně zvoleném testu 

zaměřeného na explozivitu DK. Výzkum probíhal v Německu u muţského fotbalového týmu 

působícího v 5. nejvyšší německé fotbalové soutěţi (Oberliga NOFV - Süd). Pro moţnost 

udělání si názoru dodávám, ţe i kdyţ se jedná o soutěţ amatérskou, tak počtem tréninkových 

jednotek (viz. příloha č. 10.) se rovná soutěţím profesionálním. Pokud se budeme bavit  

o úrovni soutěţe, dle mého názoru se soutěţ řadí na pomezí 2. a 3. české nejvyšší soutěţe. 

Diplomovou prací navazuji na svou bakalářskou práci, ve které bylo hlavním cílem 

zjistit, jaký je vývoj obecné explozivní síly (výskok) u fotbalových brankářů na úrovni České 

fotbalové ligy (3. ligy), Divize (4. Ligy), a Krajského přeboru (5. ligy) muţů v rámci 

sledovaného období.  
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2 Rozbor publikací na obdobné téma 

Rychlost míče je jeden ze základních biomechanických indikátorů úspěšného kopu  

a je také výsledkem různých faktorů, které zahrnují techniku kopu (Lees a Nolan, 1998), 

optimální přenos energie mezi jednotlivými segmenty těla (Plagenhoef, 1971), rozběhovou 

rychlost a úhel náběhu (Isokawa a Lees, 1988; Kellis et al., 2004), úroveň (Commetti et 

al., 2001; Luhtanen, 1988), pohlaví (Barfield et al., 2002), věk (Ekblom, 1986; Narici et 

al., 1988), dominantní končetinu (Barfield, 1995; Barfield et al., 2002; Dorge et al., 2002; 

Narici et al., 1988; Nunome et al., 2006a), vyspělost (Lees and Nolan, 1998), charakteristiku 

úderu do míče (Asai et al., 2002; Bull-Andersen et al., 1999; Tsaousidis a Zatsiorsky, 1996), 

svalovou sílu a sílu hráčů (Cabri et al., 1988; De Proft et al., 1988; Dutta and 

Subramanium, 2002; Manolopoulos et al., 2006; Taina et al., 1993; Trolle et al., 1993) typ 

kopu (Kermond and Konz, 1978; Nunome et al., 2002; Wang and Griffin, 1997). Výčet všech 

těchto faktorů vysvětluje široký rozsah naměřených hodnot rychlostí míče, ke kterým autoři 

dospěli. 

Většina výše zmíněných studií zaměřovala svou pozornost při provedení výzkumu na 

techniku kopu přímým nártem, naskytli se ale i tací, kteří pouţili odlišnou kopací techniku při 

své výzkumné části. Šlo o kop vnitřním nártem a tzv. „curve kick“, který můţeme přeloţit 

jako tzv. „zakroucený kop“. U toho se můţeme domnívat, ţe byl proveden buď vnitřní či 

vnější stranou nohy. U většiny výzkumů nebyla náběhová fáze hráče u kopu změřena. 

Můţeme se tedy domnívat, zda byl kop proveden z volného běhu, určené vzdálenosti či 

několika krokového rytmu. Pokud, ale přece jen byl rozběh definován, jednalo se zpravidla  

o jednokrokové či dvoukrokové rytmy, které se navíc rozdělovali na úhly, podle kterých hráči 

v náběhové fázi k míči přistupovali. 

K zahraničním kolegům se přidává i Zahálka a kol.(2010), který kromě rozboru 

pohybu hráče při kopu do míče, kde se konkrétně zabýval kinematickou analýzou, změřil 

rychlosti kopu míče přímým nártem v libovolně dlouhém rozběhu u dorostenecké fotbalové 

kategorie.  

Kop do míče je nedílnou součástí i dalších kolektivních sportů. Pro porovnání 

rychlostí míče, kterou při kopu hráči vyvinou, můţeme rychlost u kopu ve fotbale porovnat 

pro zajímavost s rychlostí kopu kopáči v americkém fotbalu a ragby. Princip kopu je prováděn 

v těchto sportech obdobně, jako ve fotbale. Co se týče techniky kopu do míče, nalezneme 

v těchto sportech obdobné kopací techniky, jako u fotbalu. Existují dva typy kopu: kop přímo 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3786235/#ref13
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3786235/#ref33
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3786235/#ref6
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3786235/#ref18
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3786235/#ref41
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3786235/#ref5
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3786235/#ref6
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3786235/#ref15
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3786235/#ref41
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3786235/#ref44
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3786235/#ref31
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3786235/#ref2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3786235/#ref9
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3786235/#ref64
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3786235/#ref10
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3786235/#ref14
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3786235/#ref17
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3786235/#ref34
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3786235/#ref60
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3786235/#ref63
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3786235/#ref28
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3786235/#ref43
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3786235/#ref65
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a tzv. „fotbalový kop“. Shodně je u obou stylů míč udeřen kostí v horní oblasti chodidla, 

kterou jsou hráči schopni předat míči maximální energii. Rozdíl u těchto dvou pouţívaných 

technik ovšem nastává v provedení doprovodného pohybu. Jak nám jiţ název napovídá  

u kopu přímého je doprovodný pohyb vykonáván v přímé linii. Naopak u „fotbalového kopu“ 

je doprovodný pohyb kopací nohy prováděn na druhou stranu míče, přes osu těla. Podstatný 

rozdíl je ovšem, ale ve tvaru míče. Oproti fotbalu, kde je uţíván míč ve tvaru koule, je  

u amerického fotbalu a ragby pouţíván míč ve tvaru zrna. 

Armenti (1992) uvádí, ţe maximální rychlosti míče v americkém fotbale je dosáhnuto 

nohou kopáče, nikoli rukou quartebacka při odhodu míče. Ve studii, kterou Armenti provedl, 

rozdělil sportovce na vysokoškolské kopáče a profesionální kopáče v americkém fotbale, 

které vzájemně porovnal. Shodně u obou kategorií byl kop proveden z libovolně dlouhého 

rozběhu, po kterém hráč uţil techniky „fotbalového kopu“. U vysokoškolských hráčů 

amerického fotbalu zjistil, ţe maximální rychlost, kterou jsou schopni kopáči vyvinout je do 

60 mp/h (95,5 km/h). Rozdíl oproti profesionálním kopáčům činil 8 mp/h. Profesionální 

kopáči se tedy pohybovali v průměru okolo 68 mp/h (109,4 km/h).  Gonzalez (2019) a Parrish 

(2018) souhlasí a uvádí rychlost kopu elitních kopáčů v americkém fotbale, která se na 

základě jejich studií pohybuje v průměru okolo 70 mp/h (112 km/h), coţ bohatě vystačí na gól 

z pole ze vzdálenosti 90 yardů (82 metrů). 

Podle Sinclaira a kol. (2014) je v moderním ragby dosaţeno více jak 50% získaných 

bodů z kopu, buď ve formě konverze (kdy po poloţení míče na zem v soupeřově brankovišti 

nebo na brankovou čáru vzniká moţnost kopu na bránu) nebo penalizace. Přesto však 

biomechanické mechanismy, které určují výkon v kopání, nejsou v dnešní době známy. Studie 

Sinclaira, Atkinse, Taylora a Bullena (2014) se zúčastnili elitní ragbyový hráči, kteří působí 

na pozici kopáče. Hráčům bylo umoţněno provedení kopu z libovolné náběhové vzdálenosti  

a za techniky kopu, která je jim nejbliţší. Zjistili, ţe průměrná rychlost míče byla 26.64 ± 1.60 

m.s
-1

 (95,94 ± 5,76 km/h) s odpovídajícím úhlem náběhu 33.7 ± 2.17 °. 
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3 Sportovní trénink 

Závody a utkání - vrcholy sportovního tréninku, přípravy jedince či týmu na soutěţ. 

Dříve trénink slouţil pouze k nacvičení a následnému „přehrání“ výkonu, který byl poté 

prezentován sportovcem v soutěţi: plavci plavali své tratě, hráči hráli utkání apod. Časem se 

přišlo na to, ţe pouhé opakování určitého soutěţního výkonu nestačí a postupně se začali 

nalézat jiné varianty, které dali za vznik nejrůznějším systémům tréninkových cvičení. Tato 

nová metoda měla za cíl připravit sportovce mnohem dokonaleji, neţ při pouhém „přehrání“ 

výkonu. Čím dál více sportovců mělo o tuto problematiku sportovního tréninku zájem. Díky 

tomuto zájmu se nám vyprofilovali odborníci – trenéři či koučové, kteří s rostoucí úrovní 

výkonosti neustále nalézali další a další cvičení a postupy. Základ moderní trenérské profese 

tedy spočívá v komplexu velmi odborných znalostí (Perič, Dovalil, 2010). 

„Sportovní trénink chápeme jako proces rozvoje výkonnosti sportovce nebo družstva, 

zaměřený na dosahování nejvyšších sportovních výkonů ve vybraném sportu“ (Fajfer, str. 15, 

2005) 

Bedřich (2006) souhlasí s Fajferem (2005) a doplňuje, ţe na tomto základě je moţné 

zodpovědně volit odpovídající obsah tréninku, jeho koncepci a stavbu, vhodné tréninkové 

prostředky apod. Pomocí poznatků jsme dospěli k všeobecnému názoru na sportovní trénink, 

který je moţné chápat jako proces: 

o morfologicko - funkční adaptace, 

o motorického učení, 

o psychosociální interakce. 

Votík (2005) sportovní trénink ve fotbalu chápe, jako specializovaný proces zaměřený 

na osvojování a zdokonalování speciálních herních dovedností, rozvíjení fyziologických  

a psychologických funkcí a formování osobnosti hráče. 

Cíl sportovního tréninku spočívá v dosahování individuálně nejvyšší sportovní 

výkonnosti a úspěšnosti v soutěţích vybrané sportovní aktivity. Úkoly spočívají v osvojení 

techniky a taktiky dané sportovní disciplíny, coţ je provázeno tělesným, psychickým  

a sociálním rozvojem. Cíle a úkoly dohromady vytváří obsah sportovního tréninku  

(Bedřich, 2006). 

Pro správný přístup a chápání problematiky sportovního tréninku, jeho struktury  

a řízení je důleţitá znalost principů, které vycházejí ze specifických zvláštností tohoto 

procesu, a proto je také označujeme jako principy sportovního tréninku.  
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Jedná se o principy: 

o všestrannosti, 

o systematičnosti, 

o postupného zvyšování zatíţení, 

o cykličnosti. 

V průběhu tréninkového procesu na hráče působíme souhrnem určitých vnějších 

úkolů. Řešení pak vyţaduje zvýšenou fyzickou i psychickou námahu. Sportovní a tréninkové 

prostředí pozitivně ovlivňuje také formování osobnosti hráče – pohybové, citové, mravní, 

rozumové, estetické, atd. Tréninky obsahují velké mnoţství dovedností, kterým se mají hráči 

postupně naučit. V rámci fotbalu se při nácviku a zdokonalování různých dovedností vyuţívá 

podle Bedřicha (2006) těchto metodicko-organizačních forem: 

a) pohybové hry – jedná se o základní činnosti k rozvoji pohybových schopností 

(PSch) a dovedností (např., honičky, štafety), 

b) průpravná cvičení – představují vykonávání pohybového úkolu, koncentraci na 

provedení a seřazení činností v souvislý komplex. Vyznačují se nepřítomností 

soupeře a relativně neměnnými vnějšími herními podmínkami, 

c) herní cvičení – jsou charakterizována předem určenými či náhodně 

proměnlivými herními podmínkami s přítomností soupeře, 

d) průpravné hry – mají soutěţivý charakter a jsou řízené. Typickým projevem je 

souvislý herní děj, který je blízký podmínkám utkání. 

Obsah sportovního tréninku ve fotbale se skládá z různorodých souborů tréninkových 

prostředků, forem a metod zaměřených na získání takových vědomostí, návyků, vlastností  

a schopností, které jsou nezbytné pro účelnou činnost hráče ve hře (Fr. Matoušek a kol., 

1973). Obsah sportovního tréninku je poskládán z dílčích sloţek, na kterých se shoduje i větší 

počet autorů např. Perič a Dovalil (2010), Fajfer (2009) a Psotta (2006), jsou jimi: 

o technická a taktická příprava, 

o psychologická příprava, 

o kondiční příprava. 

 

 

¨ 
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3.1 Sportovní výkon 

Podle Kutáče (2013) je výkon ve sportu cílem a současně výsledkem především 

tréninku. Finální výsledek činnosti sportovce je charakterizován působením vnitřních  

a vnějších činitelů. Sportovní výkon se dělí na relativní sportovní výkon, který vyjadřuje 

maximální individuální výkon sportovce a absolutně maximální sportovní výkony, jejichţ 

výsledkem jsou rekordy (národní, olympijský a světový). Pro racionální vedení sportovního 

tréninku je nezbytná znalost struktury sportovního výkonu, jeho relevantních faktorů.  

Sportovního výkon vytváří a podmiňuje komplex faktorů (somatické, kondiční, 

technické, taktické, psychické). V návaznosti na to se pak trénink musí zaměřit na tělesný, 

psychický a sociální rozvoj, který formuje sportovce nejen ve smyslu specifických poţadavků 

sportovního odvětví, ale i ve smyslu širším, občanském. Úkoly tréninku jsou obvykle řešeny  

v rámci jednotlivých sloţek – v přípravě kondiční, technické, taktické, psychologické  

a v celkovém výchovném působení. Obsah sportovního tréninku v souvislosti s tím se 

vymezuje jako:  

o osvojování sportovních dovedností (technická resp. technicko - taktická 

příprava),  

o stimulace pohybových schopností (kondiční příprava),  

o působení na osobnost a chování sportovce (psychologická příprava a výchova).  

Kvalitní výkon hráče v zápase je odrazem jeho práce v tréninku, která se dá plánovat  

a organizovat. Z tohoto důvodu hovoříme o přípravě hráče. Sportovní výkon můţeme tedy 

označit, jako stupeň připravenosti hráče řešit vzniklé zápasové a tréninkové situace  

(Vencel, 2013).  
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3.2 Kondice ve fotbale 

Poţadavky na kondici ve fotbale se postupně zvyšují. Na hráče jsou kladeny, čím dál 

vyšší nároky. Pod pojmem kondice ve fotbale si představíme komplex zejména  

silových, rychlostních a vytrvalostních schopností, které doplňuje koordinace a flexibilita 

(Bedřich, 2006). 

Podle publikace Bobby Charlton soccer school (2002) hovoříme o kondici, jako  

o podstatné části fotbalového tréninku. V publikaci se můţeme dočíst, ţe síla je jedním 

z kondičních faktorů, kterou vyuţijí všichni hráči ve všech oblastech hřiště. Z pojmu hráči 

publikace vyčleňuje samostatnou oblast, kterou jsou brankáři a uplatnění síly pro specifické 

fotbalové činnosti tak vymezuje pro tyto dvě samostatné kategorie: hráči a brankáři. Brankáři 

ji uplatní při horizontálních a vertikálních odrazech a skocích. Stejně jako hráči, kteří díky síle 

mohou vyprodukovat střelu aţ o rychlosti 150 km/h. Brankář obdobnou schopnost uplatní při 

odkopech a výkopech. Pokud jde o rychlost, hovoří se zde o klíčovém prvku v soubojích mezi 

útočníkem a obráncem. Při brejku – rychlém zaloţení útoku, musí hráč, co nejvyšší moţnou 

rychlostí přeběhnout hřiště, v jeho plné délce. Brankář rychlost uplatní při činnostech, kdy 

vybíhá mimo pokutové území nebo při situacích, kdy zmenšuje střelecký úhel či se vrhá pod 

nohy útočníkovi. U hráčů je nezbytná zejména dlouhodobá vytrvalost. Hráč potřebuje udrţet 

kvalitní výkon v utkání od začátku aţ do konce jeho trvání, tedy 90 minut. Vytrvalost se 

projeví zvláště v posledních 15 minutách zápasu, kdy souboje často rozhodnou o konečném 

výsledku. U brankářů nehraje vytrvalost v zápase důleţitou roli. Dalšími schopnostmi, které 

ve fotbale uplatníme, jsou např. flexibilita, koordinace, rychlost reakce, stabilita. 

Votík a Zalabák (2011) ve vztahu ke kondici zdůrazňují nutnost přiblíţení podmínek 

tréninkového procesu podmínkám utkání. Na hráče je kladeno různé spektrum poţadavků od 

rychlostního vnímání, hodnocení (čtení hry) po rozhodování a řešení situací, v co nejkratším 

časovém intervalu a prostoru. 

Podle Fajfera (2005) je základem pro zdokonalování technického mistrovství právě 

kondiční trénink. Svým způsobem je kondiční trénink ve fotbale sekundární činností 

k úspěšnému (rychlému, efektnímu a ekonomickému) provedení herních dovedností. 

Fajfer (2005) dále uvádí, ţe kondice je spolu s technikou a taktikou jedním ze 

základních předpokladů pro individuální a následně i týmový herní výkon. K úkolům 

kondiční přípravy ve fotbale patří vytvoření předpokladů pro zvýšení odolnosti hráče vůči 

tréninkovému i závodnímu zatíţení, pro dosaţení maximálního herního výkonu  
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a pro zabezpečení nároků kladených na hráče v tréninku i zápase. S typem zatíţení, kterému 

je hráč vystaven, se mění také role kondice. Rozdílná je v tréninku, kdy do popředí vstupuje 

rychlostně vytrvalostní zatíţení a jiná pak v utkání, kde jsou poţadavky na rychlost, 

akceleraci a silové projevy. Kondiční předpoklady jsou součástí herní výkonnosti, avšak tvoří 

pouze 25 – 40 % herního výkonu. Jejich vysoká úroveň ještě neznamená vysokou sportovní 

výkonnost, ale vysoká herní výkonnost je podmíněna dostatečně vysokou úrovní kondičních 

předpokladů.  

Podle Dobrého (1983) je kondičním tréninkem působeno na nespecifickou základnu 

herního výkonu. Při pouţití nespecifických činností v tréninkovém procesu převládá působení 

na některé energetické zdroje (např. ATP – CP, systém oxidativní a fosfagenový, glykolýza). 

Votík (2005) doplňuje, ţe aby bylo moţné rozvíjet ţádané PSch a funkční kapacity hráče, je 

zapotřebí v tréninku dodrţovat poměr zátěţe a odpočinku. V tréninku je dále rozhodující, pro 

rozvoj PSch, znalost principů manipulace se zátěţí, pro rozvoj PSch. Poměr nácviku 

kondičního a herního tréninku se určuje podle věkové kategorie a výkonnosti. 

Psotta (2006) nepovaţuje poţadavky na kondici za konstantní, a to v důsledku 

vývojových tendencí. Příprava fotbalisty by měla mít dlouhodobý a celoroční charakter. 

Moderní trendy preferují realizaci kondičního tréninku specifickými činnostmi (činnostmi 

s míčem). Náročnost zatíţení s míčem se zvyšuje o 10 – 15 %. Perič (2004) doplňuje, ţe  

u sportovce je vhodné vytvořit široký pohybový fond, ze kterého bude čerpat u následných 

speciálních dovedností. 

Psotta (2006) udává komponenty tělesné kondice pro hráče fotbalu, kterými jsou: 

o pohybová rychlost, 

o explozivní svalová síla, 

o maximální anaerobní výkon. 

Cook a Shoulder (2003) shrnují a vymezují principy kondičního tréninku ve fotbale: 

o Postup – při návrhu reţimu na sezónu je nezbytné zajistit vzestupný kondiční 

program. Kondiční trénink by měl probíhat v průběhu celé sezóny i mimo ni. 

o Frekvence – pro udrţování schopností a produkci komponentů fotbalové 

zdatnosti, je potřeba pravidelného tréninku hráče. 

o Specifičnost – zaloţena na bázi fyzické aktivity pro poţadavky hraní fotbalu 

(např. jsou jimi sprint, běh, skákání). 



19 
 

o Trvání – dlouhé trvání tréninku by nemělo zapříčinit únavu a pokles 

kondičních schopností. Pokud je délka tréninku v trvání 75 – 120 minut, 

kondice by měla zaujmout 15 – 45 minut tréninkového času. 

o Přetíţení – intenzita tréninku se zvyšuje nad to, co můţe být poţadováno po 

hráči během hry, za účelem vytvoření poţadovaných účinků kondičního 

tréninku a zlepšení fyzických schopností hráčů. 

Při posuzování efektivnosti kondiční přípravy je podle Bedřicha (2006) nutné 

přihlédnout k dosaţené úrovně trénovanosti, talentovým předpokladům, celkovému zatíţení  

a frekvenci tréninkových jednotek. V rámci tréninku není moţno rozvíjet všechny PSch 

současně. Nejvhodnější je se zaměřit na jednu maximálně dvě PSch naráz. Výběr rozvoje 

kombinace PSch nemůţe být náhodný. Optimální jsou rychlost spolu se sílou, rychlost 

s vytrvalostí, rychlost společně s koordinací a síla dohromady s vytrvalostí. Mezi nevhodné 

seskupení řadíme např. sílu – rychlost a vytrvalost – rychlost. 

3.3 Pohybové schopnosti 

Podle Bedřicha (2006) schopnostmi chápeme rozvinuté vlohy člověka. Jde o relativně 

samostatné soubory – dispozice, potenciál či předpoklad k pohybové činnosti. Projevují se 

v obdobných parametrech pohybu, jsou to zpravidla vrozené vlohy k pohybu, které se nedají 

získat, pouze rozvíjet do určité míry učením. Schopnosti představují vysokou míru 

předpokladů pro zdokonalování. Pohybově schopný sportovec na sebe často upozorní velkými 

či rychlými pokroky, kterých dosahuje ve srovnání s vrstevníky.  

Měkota a Novosad (2005) dále charakterizují pohybovou (motorickou) schopnost jako 

geneticky určený rys (vlastnost), který podkládá výkonnost v řadě pohybových dovedností  

a motorických aktivit. Jiný názor uvádí prof. Čelikovský (1990), který PSch rozumí jako, 

dynamický komplex vybraných vlastností organismu člověka, integrovaných podle třídy 

pohybového úkolu a zajišťující tak jeho plnění. Motorické schopnosti a příslušné dovednosti 

představují podloţí, z něhoţ vyrůstá sportovní výkon. Schopnostmi je vybaven kaţdý jedinec. 

U někoho jsou více zřetelné a výraznější neţ u jiných. Teorie ve sportu se snaţí odhalit, které 

schopnosti jsou pro výkon ve vybrané sportovní disciplíně určující a do jaké míry se mohou 

kompenzovat. Bedřich (2006) dodává, ţe změna PSch je dlouhodobou záleţitostí a vyţaduje 

soustavné tréninkové působení. Různé schopnosti vyţadují rozdílnou rychlost jejich 

osvojování, jejich počet je omezený. Schopnosti jsou relativně stabilní a trvalé v čase. 
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Pohybové schopnosti řada autorů jako Měkota a Novosad (2005), Perič a Dovalil 

(2010), Lehnert a kol. (2010) a Bedřich (2006) schématický dělí na: 

o sílu, 

o rychlost, 

o vytrvalost, 

o koordinaci, 

o flexibilitu. 

Měkota a Novosad (2005) upozorňuje, ţe uvedené pohybové schopnosti představují 

pouze základní vymezení, které je obecné a široké. Zmíněné základní schopnosti jsou vlastně 

komplexy schopností. Moravec (2007) pokládá za potřebné vydělit pohybové schopnosti na 

kondiční, koordinační a kondičně – koordinační (hybridní) schopnosti. Pro ucelený souhrn 

dělení PSch nám Bedřich (2006) prezentuje přehlednou taxonomii PSch (obr. č. 1.)  

 Kondiční schopnosti 

Jedná se o schopnosti podmíněné převáţně faktory a procesy energetickými. Tyto 

procesy jsou primárně determinované morfologickou stavbou sportovce a funkcemi. Řadíme 

zde schopnosti silové a vytrvalostní a zčásti rychlostní (Měkota a Novosad, 2005, Moravec, 

2007). 

 Koordinační schopnosti 

Schopnosti související s řízením a regulací pohybové činnosti. Umoţňují vykonávat 

pohybovou činnost tak, aby z hlediska časové, prostorové a dynamické struktury měla co 

nejúplnější průběh. Z praktického hlediska si sportovec osvojuje široké spektrum pohybových 

dovedností (Bedřich, 2006, Moravec 2007). 

 Kondičně – koordinační schopnosti 

Moravec (2007) je popisuje jako tzv. „hybridní“, poněvadţ bez strukturálního, 

energetického a řídícího podkladu nemůţe existovat pohyb. Do kondičně - koordinačních 

schopností zařazujeme kromě rychlostních i PSch (flexibilitu), kterou někteří autoři vyčleňují. 

Měkota a Novosad (2005) oponují a flexibilitu řadí spíše do systému pasivního přenosu 

energie. 
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Obr. č. 1. Taxonomie pohybových schopností (Bedřich, 2006) 

Závěrem je třeba rozlišit pojem schopnost a dovednost. Pochopení přispívá k 

porozumění těchto pohybových předpokladů. Měkota a Novosad (2005) motorickou 

(pohybovou) schopnost vymezujeme jako z části geneticky podmíněný (obecný) předpoklad, 

jejímţ procesem vývoje je trénink či tělesná příprava. Oproti tomu motorickou (pohybovou) 

dovednost charakterizujeme jako učením získanou (specifickou) promptnost k řešení 

pohybového úkolu. Procesem vývoje je nácvik, výcvik (technická příprava). 
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3.3.1 Silové schopnosti 

V této diplomové práci se budeme zabývat především silou (konkrétně explozivní 

silou DK) a rychlostí, coţ jsou dvě ze tří hlavních pohybových schopností, které  

Bedřich (2006) obecně zařazuje pod pojmem kondice ve fotbale. Tyto schopnosti popíšeme 

vzhledem k ostatním kondičním schopnostem o něco podrobněji 

Perič a Dovalil (2010) přikládají silovým schopnostem zvýšenou pozornost, jelikoţ ve 

většině sportovních disciplín se významně podílí na struktuře sportovního výkonu. Pokud 

chceme porovnat vliv silové schopnosti s ostatními kondičními faktory. Musíme brát v potaz 

závislost na charakteru disciplíny a na délce trvání závodu v dané specializaci. Silové 

schopnosti mají v některých sportech rozhodující význam. Konkrétně v těch, ve kterých se 

překonává velký odpor náčiní (např. vzpírání, vrhy a hody), odpor vlastního těla  

(např. gymnastika, cyklistika), aktivní odpor soupeře (např. úpoly) či odpor prostředí  

(např. lyţování, plavání). Uplatnění stále více nalézáme u sportovních her, zejména v těch 

kontaktních (např. hokej, ragby, fotbal). K ovlivňování silových schopností by mělo záměrně 

docházet ve všech sportech podle potřeby, od všeobecné silové základny aţ po hraniční 

hodnoty silové schopnosti ve výše uváděných sportech. 

Čelikovský (1990) charakterizuje silové schopnosti, jako komplex integrovaných 

vnitřních vlastností umoţňující překonat odpor vnějších a vnitřních sil podle zadaného 

pohybového úkolu. 

Bedřich (2006) i Měkota a Novosad (2005) pojem silové schopnosti chápou jako 

souhrn vnitřních předpokladů pro vyvinutí síly ve smyslu fyzikálním. Je spjata s činností 

svalů, kterou lze označit jako svalovou sílu. Měkota a Novosad (2005) dodávají, ţe silová 

schopnost je základem pro svalový výkon vyţadující nasazení síly, jejíţ hodnota je 30 % 

individuálně realizovaného maxima. Tuto hodnotu označujeme jako základní běţně 

vyuţívaný silový potenciál. 

Sílu člověka pak definuje Lehnert a kol. (2010) jako „schopnost překonávat, udrţovat, 

nebo brzdit odpor svalovou kontrakcí při dynamickém nebo statickém reţimu svalové 

činnosti“. Svalová síla je funkčně dána staţlivostí svalu, která se můţe projevit v podobě 

maximálního napětí nebo maximální rychlosti svalového stahu. Měkota a Novosad (2005) 

dodávají, ţe pro vznik svalové síly je rozhodují svalová kontrakce, která můţe vzhledem ke 

změně délky a napětí svalu probíhat několika způsoby. Grasgruber, Cacek (2008) upozorňují 

na výraz „kontrakce“, který není přesný, protoţe se sval kontrahuje pouze při koncentrické 
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reakci. Jako přijatelnější výraz nacházejí pod pojmem svalové akce. Dyon a Gaden (2005) 

rozlišuje několik druhů svalových kontrakcí (obr. č. 2.), které podrobněji charakterizuje jako: 

Obr. č. 2. Druhy svalových činností (Dyon a Gaden, 2005) 

1. Statická – během nichţ nedochází k pohybu svalu: 

- Izometrická (statická, udrţující) – znamená, ţe délka svalu se nezkracuje (nebo jen 

minimálně), ale vnitřní svalové napětí vzrůstá (např. výdrţ ve shybu, v podřepu) 

(Havel a Hnízdil 2009). 

2. Dynamická – během nichţ se sval zkracuje nebo prodluţuje, můţe být: 

- Koncentrická (překonávající, pozitivně dynamická) – projevuje se zkracováním 

svalu a změnou svalového napětí (např. shyb na doskočné hrazdě) (Bedřich, 2006). 

- Excentrická (ustupující, negativně dynamická) – se projevuje protahováním svalu  

a změnou svalového napětí (např. ze shybu pomalu svis) ( Havel a Hnízdil, 2009). 

- Plyometrická – sval se v první fázi prodluţuje (excentrická kontrakce) a okamţitě 

v druhé fázi zkracuje (koncentrická kontrakce). Tyto dvě fáze na sebe plynule 

navazují (Dyon a Gaden, 2005). 
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Havel a Hnízdil (2009) k poznání struktury (obr. č. 3.) silových schopností vyuţívají 

různých teoretických a empirických přístupů, jejichţ výsledky shrnuly do dvou základních 

představ: 

1. Struktura komplexu silových schopností, která vychází z reţimu svalové kontrakce: 

 

Obr. č. 3. Komplex silových schopností (Havel a Hnízdil, 2009) 

a) Statická silová schopnost – je schopnost vyvinout sílu v izometrické kontrakci, úsilí 

se neprojevuje pohybem, většinou se jedná o udrţení těla nebo břemene v určité 

poloze (Havel a Hnízdil, 2009). 

- Statická silová schopnost jednorázová – je schopnost způsobit podle zadaného 

pohybového úkolu deformaci těla nebo objektů (např. jednorázový tisk) 

(Čelikovský, 1990). 

- Statická silová schopnost vytrvalostní – je schopnost udrţet tělo, jeho části nebo 

různé objekty v určité poloze do vyčerpání. (např. výdrţ ve shybu)  

(Zvonař a Duvač, 2011). 

b) Dynamická silová schopnost – je schopnost projevující se pohybem hybného 

systému nebo jeho částí. Podstatou je izokinetická kontrakce (Choutka, 1991). 

- Rychlostně silová schopnost – je schopnost překonávat odpor s vysokou frekvencí 

nebo rychlostí pohybu (např. běh na 50 m) (Čelikovský, 1990). 

- Explozivně silová schopnost – jedná se o schopnost, která spočívá v překonání 

odporu nebo hmotnostní zátěţe jednorázovým, maximálně zrychleným pohybem. 

Můţe být vymezena, jako schopnost vyvinout sílu v co nejkratším časovém úseku 

(např. výskok) (Měkota a Blahuš, 1983). 
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- Vytrvalostně silová schopnost – je schopnost udrţet intenzitu motorické činnosti při 

silové činnosti (např. veslování) (Čelikovský, 1990). 

2. Podle vnějšího projevu u specifických pohybových činnosti se silové schopnosti 

člení na: 

- Maximální sílu – je největší síla, kterou můţe sval nebo svalová skupina vyvinout 

při maximální volní koncentrické, excentrické nebo statické svalové kontrakci.  

Jde o vyvinutí síly k překonání vysokého aţ hraničního odporu malou rychlostí 

(např. drţení činky nad hlavou) (Lehnert a kol. 2010, Perič a Dovalil 2010). 

- Rychlou sílu – je schopnost nervosvalového systému dosáhnout co největšího 

silového impulsu v časovém intervalu, ve kterém se musí pohyb uskutečnit. 

Spočívá v nemaximálním zrychlení a v nízkém odporu (např. série úderů v boxu). 

Rychlou sílu je třeba hodnotit ze dvou hledisek. Jde-li o provedení pohybu co 

nejvyšší rychlosti v co nejkratším čase, jedná se o startovní sílu. Jde-li o udělení co 

nejvyšší rychlosti v konečné fázi pohybu, jedná se o explozivní sílu  

(Bedřich 2006, Perič a Dovalil 2010).  

- Startovní sílu – hodnotí se velikost síly, která byla dosaţena do 50 ms od zahájení 

kontrakce. Lze ji charakterizovat tedy jako schopnost dosáhnout vysoké úrovně síly 

jiţ na začátku kontrakce v co nejkratším čase (např. sprinterský start, kop ve 

fotbale) (Havel a Hnízdil, 2009, Lehnert a kol. 2010). 

- Explozivní (výbušnou) sílu – je charakterizována jako schopnost dosáhnout 

maximálního zrychlení v závěrečné fázi pohybu a nízkým odporem. Vyuţíváme ji 

např. při odrazech, hodech, kopech (Bedřich, 2006). 

- Reaktivní sílu – umoţňuje vytvořit co největší silový impuls (svalový výkon) 

v cyklu protaţení a bezprostředně následného zkrácení svalu. Jeho velikost je 

závislá na úrovni maximální síly, rychlé síly a elasticitě svalu (např. seskok 

z nářadí) (Havel a Hnízdil, 2009). 

- Vytrvalostní sílu – schopnost uplatňující svalovou sílu opakovaně po delší dobu bez 

výrazného sníţení její úrovně. Pracuje s nízkým odporem a nevelkou stálou 

rychlostí (např. při veslování, silniční cyklistice) (Perič a Dovalil, 2010). 
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Weineck (1997) ještě doplňuje, ţe v rozličných sportech se síla nikdy neprojevuje 

v oddělené „čisté“ formě, ale v kombinaci fyzických faktorů, které podmiňují výkon. Různé 

druhy projevu síly mohou být charakterizovány z pohledu všeobecného a specifického: 

a) všeobecná síla – je projev síly všech svalových skupin v nezávislosti na sportovní 

disciplíně. 

Psotta (2006) doplňuje, ţe vysoká úroveň všeobecné svalové síly hráče, která je 

produkována v nespecifických nebo izolovaných pohybech (např. podřepy a stoje s činkou), 

nezaručuje vysokou úroveň výkonu ve specifické činnosti jako je u hráče fotbalu výskok nebo 

první kroky při běţeckém startu. 

b) specifická síla – je typická forma projevu síly svalů nebo svalových skupin přímo 

působících v dané sportovní disciplíně. 

Psotta (2006) poukazuje na omezení přenosu všeobecné svalové síly do výkonu svalů 

ve specifických činnostech. Moţnost tohoto přenosu se sniţuje se zvyšováním trénovanosti 

hráče. V důsledku tréninkové indispozice (např. po zranění, nemoci) se můţe sníţená úroveň 

svalové síly projevit jak ve specifických činnostech, tak i v úrovni všeobecné svalové síly. 

Podle Periče a Dovalila (2010) je pro stimulaci silových schopností důleţité uţít 

vhodné parametry zatíţení, jako jsou velikost odporu, počet opakování a rychlost provedení 

pohybu. Pro jejich zásadní význam při rozlišení metod rozvoje nazýváme tyto parametry 

metodotvornými činiteli (viz. obr. č. 4.). Kromě nich rozeznáváme u rozvoje silových 

schopností další doplňkové parametry, a to délku odpočinku a charakter odpočinku. 
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Obr. č. 4. Metodotvorní činitelé při stimulaci silových schopností (Dyon a Gaden, 2005) 

Psotta (2006) poukazuje na vysoké nároky, které jsou kladeny na fotbalové hráče  

a brankáře. Svalová síla se v průběhu utkání soustřeďuje do krátkých opakujících se intervalů 

vysoce intenzivní činnosti. Mezi tyto činnosti patří např. akcelerace při sprintu, změny směru 

běhu, souboje, kopy do míče, výskoky, vhazování nebo manipulace s míčem. Všechny tyto 

činnosti kladou důraz na rychlé vyvinutí dostatečné úrovně síly. Explozivní síla je 

neodmyslitelným faktorem úspěšnosti v těchto významných herních činnostech.  

U hráčů fotbalu je charakteristická vysoká úroveň dynamické síly extenzorů kolene 

(čtyřhlavý sval stehenní), flexorů kolene (dvouhlavý sval stehenní, tzv. hamstringy)  

a trojhlavého svalu lýtkového. Na síle, která je vyvíjena při nataţení (extenzi) kolene a flexi 

(ohnutí) kyčelního kloubu při kopu do míče, lze pozorovat závislost na počáteční rychlosti 

letu míče. Výkon v těchto činnostech není zcela závislý na samotné maximální produkci síly, 

jde spíše o schopnost svalu vyvinout dostatečnou sílu v co nejkratším čase (např. rychlost 

běţeckého sprintu – závisí na době, za kterou hráč vyvine 40 % maximální síly, neţ na 

hodnotě maximální síly vyvíjené při odrazu nohy ve sprintu). Můţeme říci, ţe pro hráče 

fotbalu je relativně lepší disponovat vysokou úrovní explozivní síly neţ síly absolutní. 

Zítko a Chrudimský (2006) se zaměřují na častý prvek ve fotbale a to odraz, jeţ je 

důsledkem především výbušné síly, která vzniká při extenzi v kyčelním, kolenním  

a hlezenním kloubu. Předpokladem pro správně provedený odraz je koordinace svalové 
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skupiny. Jedná se o smyčky trojhlavého svalu lýtkového, svalů kolenního kloubu (především 

čtyřhlavého svalu stehenního) a hýţďových svalů. Mezi další skupiny svalů podílejících se na 

odrazu patří svaly se stabilizační funkcí (např. vzpřimovače trupu). Pomocný pohyb pro 

dokonalý odraz vykonávají paţe.  

Odrazová síla a výbušnost ve fotbale jsou pojmy, které jsou nejčastěji spojovány s 

hrou brankáře, v souvislosti chytáním centrovaných míčů nebo chytáním míčů ve skoku do 

strany „robinzonádě“ a hráčů v poli v kontextu s hrou hlavou ve výskoku.  

Výbušnost a odrazovou sílu si můţeme vysvětlit na příkladu atletických skokanů 

(např. výškařů) u kterých se zmiňovaná síla projeví jinak neţ u hráčů fotbalu. Atlet se při 

odrazu snaţí dostat těţiště těla co nejvýše, aby překonal laťku. V jistém smyslu se v tomto 

ohledu od hráče příliš neliší, jelikoţ hráč se odráţí k výskoku, aby zahrál míč hlavou. 

Odlišnost je ovšem v podmínkách, za kterých hráč hlavou hraje. Důleţité pro něj je, aby 

zahrál míč ve správném okamţiku a ne pouze, aby vyskočil co nejvýše. Aby hráč zvítězil  

v hlavičkovém souboji s protihráčem, je důleţité, aby hráč zaujmul místo k odrazu jako první 

nebo vyskočil v nejvhodnějším okamţiku. Při hře hlavou ve výskoku je podstatné i to, aby byl 

hráč schopen ihned po dopadu na zem, okamţitého zapojení do hry. Význam v těchto 

soubojích hraje i zpevnění celého těla, které napomáhá odolat nárazu těla protihráče 

(seminarky.cz, 2000).  

Odrazovou výbušnost můţeme v tréninku rozvíjet cvičením bez míče (např. s vyuţitím 

gymnastických laviček, atletických překáţek, odrazovými cvičeními vykonávanými po 

seskoku z vyvýšeného místa nebo cvičením se zátěţí). Cvičení bez míče má své místo v 

přípravném období, v soutěţním jsou pouze doplňkovým tréninkovým prostředkem. Do 

cvičení s míčem zařazujeme např. průpravné hry se soubojem o míč ve výskoku 

(seminarky.cz, 2000).  

Podle Zítka a Chrudimského (2006) je při tréninku odrazové síly potřeba respektovat 

úkoly dané základním tréninkem, tj. udrţet u mladého sportovce pomocí obecného  

a speciálního tréninku rozvoj kondičních schopností a technických dovedností. K základním 

úkolům odrazové síly řadíme:  

 získání speciální odrazové vytrvalosti,  

 zvýšení úrovně svalové síly,  

 osvojení správné odrazové techniky.  
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K rozvoji všeobecné odrazové síly a výbušnosti se v základním tréninku pouţívají 

především skokanské cviky buď horizontální, nebo vertikální a případně jejich kombinace. 

Provádějí se buď snoţmo nebo jednonoţ. Cvičí se pouze s vahou vlastního těla, nebo se 

přidávají skokanské vesty, pytle s pískem, manţety apod. (sportuzdar.blog.cz, 2007). 

Vencel (2013) při rozvoji silových schopností upozorňuje na: 

o rozvoj silových schopností v průběhu celého roku, 

o specifičnost jednotlivých období (vhodně zvolit metodu rozvoje a prostředky), 

o diskuzi s kondičním trenérem, 

o individualizaci práce, která vyţaduje poznat hraniční hodnoty, 

o vytvoření programu s přesnými parametry, 

o důkladné rozcvičení před posilováním, 

o dodrţování bezpečnosti, 

o důkladný strečink po posilování. 

Sílu je potřeba charakterizovat také z fyziologického hlediska a je nutné zmínit 

biologické základy. 

V lidském těle je podle Dyona a Gadena (2005) více jak 650 svalů. Funkce svalu se 

odvíjí od jejich velikost. Svaly představují 40 – 50 % celkové váhy těla. Rozlišujeme příčně 

pruhované a hladké svalstvo. 

o příčně pruhované svalstvo – tvoří aktivní sloţku pohybového aparátu, 

umoţňuje stát, pohybovat se a zdvihat předměty. Jeho činnost je pod kontrolou 

centrální nervové soustavy (CNS), 

o srdeční sval – stará se o distribuci krve do organismu. Smršťuje se automaticky 

a rytmicky, nezávisle na jedincově vůli, 

o hladké svalstvo – reguluje jej krevní oběh a pomáhá při fungování různých 

orgánů. Pohyby jsou řízené CNS, proto nepodléhají vůli jedince.  

Grasgruber a Cacek (2008) souhlasí a doplňují, ţe svaly se podle funkce dělí na  

2 základní typy: 

o svaly posturální (tonické) – jedná se o svaly permanentně namáhané, protoţe 

se podílejí na udrţení stability těla (např. svalstvo zad, prsní svaly a ohybače 

končetin). Vzhledem ke stálému napětí mají tendenci ke zkracování  

(např. šlach, vazivových obalů), 

o svaly fázické – u těchto svalů je tomu naopak. U nesportující populace nejsou 

namáhány, tudíţ mají sklony k atrofii (ochabnutí). Jedná se např. o triceps 
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surae, hýţďový sval či břišní svalstvo. Nerovnováha mezi silnějším 

posturálním svalem a slabším fázickým svalem vede často k vadnému drţení 

těla. 

Podle Lehnerta a kol. (2010) je pohyb těla a jeho částí umoţněn kosterními svaly, 

které jsou tvořeny svalovými vlákny upínajících se pomocí šlach a vazů ke kostem.  

Při aktivaci svalových vláken vzniká síla potřebná k pohybu těla a jeho částí. Dochází 

k přeměně chemické energie na mechanickou. 

Havel a Hnízdil (2009) poukazují na velikost svalové kontrakce, která je dána zejména 

příčným průměrem svalu. Průměr svalu je z části stanoven dědičně (např. jedná se  

o hyperplazii svalových vláken – zvětšení počtu), ale z části větší jej lze ovlivnit  

(např. hypertrofií svalových vláken – zvětšením průřezu vláken). Na základě výše zmíněných 

důvodů lze konstatovat, ţe silová schopnost se obecně povaţuje na nejlépe ovlivnitelnou. 

Podle Holienky (1997) jsou jednotlivé typy svalových vláken v různých kosterních 

svalových skupinách zastoupené v rozličném počtu. Jejich zastoupení je podmíněné dědičně  

a mají různé předpoklady na energetické krytí svalové práce. Bliţší charakteristiku 

jednotlivých typů svalových vláken nám podává tab. č. 1. Grasgruber, Cacek (2008) doplňují, 

ţe svalová vlákna se dělí aţ na 7 odlišných typů, nám ovšem postačí rozdělení do základních 

3 typů. 

o Pomalá (oxidativní) vlákna typu I – Jinak označovány také jako vlákna 

červená. Toto zbarvení jim dodává myoglobin. Jsou dobře vybaveny pro 

aerobní krytí energetických nároků (tj. dlouhodobou, méně intenzivní práci 

probíhající za přístupu kyslíku). Tyto svalová vlákna mají vysokou rezistenci 

vůči únavě. 

o Rychlá (oxidativně-glykotická) vlákna typu IIa – Vytváří přechod mezi vlákny 

I a IIb. Mají bledě červené zbarvení. Tyto vlákna lze charakterizovat jako typ, 

který nejlépe zabezpečuje potřeby herního výkonu s vysokým nasazením síly. 

Mají také relativně vysokou odolnost vůči únavě. 

o Rychlá (glykotická) vlákna typu IIb – Oproti červeným vláknům typu I a IIa 

jsou vlákna typu IIb bílá. Jsou důleţité pro anaerobní sporty, kde dominují 

rychlé výbušné výkony (např. skoky). Umoţňují maximální nasazení síly. 

Jejich rezistence vůči únavě je nízká. 
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Tab. č. 1. Charakteristika svalových vláken (Grasgruber a Cacek, 2008) 

Charakteristiky tří hlavních typů svalových vláken 

 Pomalá (I) Rychlá (IIa) Rychlá (IIb) 

Rychlost kontrakce 
pomalá  

(70 – 140 ms) 

rychlá  

(50 – 100 ms) 

velmi rychlá  

(20 – 50 ms) 

Produkce dynamické síly malá vysoká velmi vysoká 

Odolnost vůči únavě vysoká střední nízká 

Sportovní aktivita 
aerobní  

(> 800 m) 

dlouhodobá anaerobní 

(100 – 400 m) 

Krátkodobá 

anaerobní (<60 m) 

Obsah mitochondrií vysoký Střední nízký 

Obsah myoglobinu vysoký Střední nízký 

Hustota prokrvení vysoká Střední nízká 

Hlavní zdroj energie triacylglyceroly 
glykogen, 

kreatinfosfát 

glykogen, 

kreatinfosfát 

Obsah kreatinfosfátu 100 % 115 % 120 % 

Obsah glykogenu 100 % 130 % 150 % 
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3.3.2 Rychlostní schopnosti 

„Rychlost pojímáme jako schopnost zahájit a provést pohyb v co možná nejkratším 

čase nebo jako vnitřní předpoklady provedení jakéhokoliv pohybu vysokou až maximální 

rychlostí“ (Lehnert a kol., str. 52, 2010). 

Podle Kačániho (1988) řadíme rychlost mezi kondiční a částečně koordinační 

schopnosti. Bedřich (2006) uvádí, ţe rychlostní schopnosti jsou značně geneticky podmíněné. 

Ovlivňování rychlostních schopností patří k nejobtíţnějším tréninkovým úkolům. Na základě 

moderních výzkumů bylo zjištěno, ţe tréninkovým působením je moţné zvýšit podíl na 

běţecké rychlosti maximálně o 20 – 25 %. Tento fakt značně ovlivnil tréninkovou praxi, která 

jiţ obsahovala rozpracované zásady rozvoje komplexní rychlosti i jednotlivé faktory 

rychlostních výkonům, a to i vzhledem k jednotlivým sportovním disciplínám.  

Jak bylo zmíněno v této kapitole, rozvoj rychlosti je dlouhodobou záleţitostí  

a vyţaduje dlouhodobou strategii tréninku. Ke stimulaci rychlostních schopností je třeba 

přistoupit ve vhodném věku. Příznivé podmínky začínají ve 12-13 letech, kdy se formuje 

zejména pohyblivost, labilita a rychlost nervových procesů. V tomto období dochází 

k přirozenému nárůstu rychlostních a rychlostně silových předpokladů. V 15-16 letech se 

projevuje pouze přírůstek silových schopností. Dochází ke zlepšení techniky a anaerobních 

schopností. Maximálního rozvoje rychlostních schopností se dosahuje pravděpodobně v 18-21 

letech, ale ani pozdější věk neznamená, ţe úspěšné zvýšení úrovně rychlostních schopností 

není vyloučeno. 

Měkota a Novosad (2005) rychlostí rozumí pohyb, který je prováděn v co nejkratším 

čase, a to velkým aţ maximálním úsilím a intenzitou. Pohyb trvá krátce (do 15 sekund),  

a proto při něm nevzniká únava. Tímto typem činnosti nelze překonávat ţádný nebo jen malý 

odpor. Pokud vykonáváme pohyb při odporu větším neţ 20 % odporu maximálního, stává se 

dominantní schopností síla rychlá či explozivní. Podle Bedřicha (2006) předpoklady pro 

stimulaci rychlých schopností jsou: 

o svalový systém – vysoký podíl rychlých vláken ve svalech, aktivace většího 

počtu motorických jednotek a střídání svalového napětí, 

o nervosvalový systém – rychlost přenosu informací při nervosvalové činnosti, 

o energetický systém – resyntézou adenosintrifosfátu (ATP), vysokou zásobou 

kreatinfosfátu, 

o psychické předpoklady - koncentrace, emoční stabilita, představa pohybu, 

o efektivita, technika, další PSch, somatotyp. 
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Perič (2004) uvádí, ţe rychlost se stala nezbytnou pro mnoho specializací moderního 

sportu. Pro potřeby tréninků je nutné vnitřně diferencovat celý komplex rychlostních 

schopností. Dovalil (2009) doplňuje, ţe rychlost by měla být trénována podle potřeb 

jednotlivých specializací, a to ve všech potřebných projevech, přičemţ by mělo cvičení 

odpovídat, pokud moţno co nejvíce poţadovanému typu činnosti. 

Lehnert a kol. (2010) dělí jednotlivé rychlostní schopnosti na: 

a) Reakční rychlost 

- jednoduchá reakce – odpověď sportovce na neměnný, přesně určený podnět  

(např. hvizd při zahájení fotbalového utkání, start na výstřel v atletice), 

- výběrová reakce – odpověď sportovce na rozličné neočekávané podněty  

(např. pohyb soupeře, let míče). 

b) Akční rychlost 

- acyklická rychlost – vyjadřuje jednorázové provedení pohybu s maximální rychlostí 

proti malému odporu (např. rychlost odhodu míče, výhozu), 

- cyklická rychlost – je charakteristická nepřerušovaným opakováním určitého 

strukturálního celku vysokou frekvencí (např. běh, plavání). Dále se člení na: 

- akcelerační rychlost – je dána fázi zrychlení, která je podstatou rychlého 

pohybu, 

- frekvenční rychlost – tzv. rychlost opakujících se pohybů za jednotku času 

(např. u běţce je rychlost dána frekvencí a délkou kroku), 

- rychlost se změnou směru – rychlost spojená se změnou směru (např. ve 

fotbale). 

Weineck (1997) charakterizuje výše uvedené druhy rychlostních schopností jako 

„čistou rychlost“. Pod „komplexní rychlostí“ si představuje následující kategorie: 

a) rychlou sílu – schopnost překonávat odpor maximální rychlostí v daném čase, 

b) rychlostní vytrvalost – schopnost odolávat ztrátě rychlosti na základě únavy. 

Cissik a Barnes (2004) ještě do rychlosti řadí relativně nový pojem, a to agility. 

Agility jsou charakterizovány jako souhrnné schopnosti rychlé a správné motoricko-

poznávací činnosti sportovce při pohybu celého těla a jeho optimální přizpůsobení v prostoru 

a čase. Výraz agilita vyjadřuje jakousi nadstavbu PSch. Vyţaduje maximální intenzitu 

specifické činnosti v součinnosti s variabilitou časové a prostorové změny. Je součástí 

sportovního výkonu v různých sportech, avšak nejvýrazněji se uplatňuje ve sportovních hrách. 
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V češtině se můţeme setkat s ekvivalenty pojmu agilita. Jsou jimi pohyblivost, hbitost, 

mobilita, ţivost, čilost, akčnost či aktivita. 

Podle Ivanka a kol. (2009) jde pro potřeby agility ve fotbalu o efektivní spojení více 

PSch, a to hlavně rychlosti, koordinace, flexibility, a síly (zejména výbušné síly dolních 

končetin). Americké vnímání síly, především středu těla, tzv. „core performance“, má slouţit 

ke zvýšení individuálního herního výkonu hráče fotbalu. 

Podle Periče a Dovalila (2010) je rozdělení do těchto projevů velice důleţité pro 

trénink, protoţe vysoká úroveň jednoho projevu neznamená automaticky vysokou úroveň 

projevů ostatních. Proto je důleţité rozvíjet tyto projevy jak samostatně, tak komplexně. 

Ivanka a kol. (2009) doplňují, ţe ve fotbale (na rozdíl od atletiky, kde jde  

o jednoduchou motorickou reakci) je trénink reakční rychlosti náročnější z důvodů, ţe jde  

o trénink sloţitější motorické reakce (reakce na pohybující se objekt – nejčastěji míč, soupeř, 

spoluhráč). Hovoříme o reakcích s výběrem – situační herní činnosti, kde existuje více 

podnětů nebo pouze podnět jeden s více moţnostmi řešení. Hráč si musí zvolit tu nejvhodnější 

alternativu.  

Psotta (2006) hovoří o fenoménu rychlosti, který se týká nejen provedení konkrétní 

činnosti, ale také psychických procesům, které provedení této činnosti předcházejí.  

Úspěch v herní situaci hráče se zvyšuje, pokud se rychlost psychických procesů promítne v 

rychlost vnímání a rozpoznávání situace na hřišti, rychlosti myšlení, rychlost rozhodování, 

rychlost výběru a rychlost provádění pohybů. 

Dawes a Sheppard (2012) k rychlosti doplňují zajímavé faktory podmiňující rychlost v 

kolektivních sportovních hrách (obr. č. 5.), kde se mimo jiné také zaměřili na fotbal. Rychlost 

povaţují za schopnost identifikovat relevantní náznaky a neprodleně provést správně 

odpovídající pohyb, který rozhodne o úspěchu sportovce. Jestli si sportovec špatně načasuje či 

špatně vyhodnotí podněty, můţe za to doslova tým zaplatit brankou, zápasem či celým 

šampionátem. Nesčetné mnoţství vjemových receptorů a faktorů ovlivňujících rozhodování 

má vliv na reakční schopnost nebo rychlost hráče, coţ také ovlivňuje samotnou pohyblivost.  
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Obr. č. 5. Faktory určující rychlost (Dawes a Sheppard, 2012) 

 Zpracování informací 

Neţ hráč vykoná jakýkoliv pohyb, musí nejprve identifikovat potřebu reagovat na 

danou situaci. Probíhá to shromaţďováním podnětů z různých senzorických systémů, kterými 

jsou např. systémy zvukové, vizuální či somatosenzorické. 

Pro lepší pochopení si uvedeme praktický příklad. Při zahrávání rohového kopu, čekají 

nabíhající hráči na vizuální podnět od hráče, který zahrává rohový kop a uvádí tak míč do hry. 

Jakmile se nabíhající hráči připravují na vyhledání si kopnutého míče, shromaţďují vizuální 

informace o pozicích obránců ve snaze najít si vhodný prostor k zakončení. Pokud se mu 

obránce snaţí v zakončení zabránit, dochází mezi nimi často ke kontaktu, díky němuţ 

útočníkův senzomotorický systém dává jeho CNS zpětnou vazbu o manuálním tlaku, který 

soupeř vyvíjí na jeho tělo. Na základě těchto informací můţe hráč od zamýšleného zakončení 

z daného prostoru odstoupit. Smysly také shromaţďují informace o specifických vzorcích, 

které naznačují konkrétní typ zahrání míče nebo pozice soupeře. Rychlost zpracování těchto 

informací ovlivňuje několik proměnných, kterými jsou jasnost stimulu a jeho intenzita, reţim 

a zkušenosti (Dawes a Sheppard, 2012). 

 Znalost situace 

Znalost specifických sportovních situací pomáhá hráčům rychleji reagovat na podněty 

prostředí. Kognitivní výzkum zobrazuje zřetelné rozdíly mezi profíky a amatéry ve strategiích 

vizuálního vyhledávání. Například, profesionální fotbalový brankář se můţe zaměřit na 

specifické pohyby útočícího hráče při vyhledávání prostoru k zakončení (např. klamavý 

pohyb, změna směru, náběh) či na jeho zvolenou techniku kopu, kterou zamýšlí vstřelit 

branku (např. pozice těla, rotace boků či vytočení nebo napřímení chodidla) a pokusit se tak 

odhadnout směr střely a záměr zakončujícího hráče. Tyto rozdíly mezi profíky a amatéry bez 

patřičné kvalifikace zdůrazňují potřebu vysoce specifického tréninku, který má za následek 

zlepšení reaktivních schopností. Je nepravděpodobné, ţe by obecné reakční poţadavky 
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zvyšovaly výkon ve specifických poţadavcích vyskytujících se ve sportu. Pouţitím lidského 

modelu pro zpracování informací (obr. č. 6.), vytváří daný podnět před zahájením reakce 

specifické mentální operace zaloţené na získávání uloţených situací z paměti. Přesnost  

a rychlost této odpovědi závisí na dříve uloţených informacích, které jsou specifické k dané 

situaci. Pokud podnět pouţívaný v tréninku postrádá specifičnost pro sportovní prostředí, jsou 

tréninkové metody pro zkrácení doby odezvy méně platné a pouze s malou pravděpodobností 

zlepší samotný sportovní výkon. 

Shromáţděním a zpracováním informací, ke kterým dochází během sportovního 

výkonu, můţe hráč začít rozpoznávat specifické typy vzorců, které naznačují určité situace. 

Např. směr a technika kopu či přihrávky, směr a rychlost soupeře nebo jeho pozice. To jsou 

všechny moţné vzory, které můţe zkušený fotbalista pouţít k získání výhody před těmi, méně 

zkušenými. Čím lépe rozpozná a interpretuje tyto vzorce, tím větší je jeho potenciál reagovat 

rychle a přesně na daný podnět. Tato schopnost rozpoznat specifické podněty je dovednost, 

kterou mohou sportovci rozvíjet prostřednictvím učení a zisku zkušeností (Dawes a Sheppard, 

2012). 

 

Obr. č. 6. Model zpracování informací (Cox, 2002) 

 Rozhodovací dovednosti 

Jakmile hráč shromáţdí informace o okolním prostředí a situaci, musí se rozhodnout, 

jaké akce nebo činy přinesou největší úspěch ve vzniklé situaci. Úspěšné rozhodnutí vyţaduje 

obojí, rychlost a přesný pohyb. Kdyţ se hráč rozhodl, který konkrétní pohyb provede na 

základě informací shromáţděných z prostředí, je do motorické kůry odeslána zpráva, která 

načte poţadovaný vzorec pohybu z paměti. Kdyţ je zpráva přijata, mozek pošle do kosterních 

svalů prostřednictvím míchy podnět, aby vytvořil poţadovaný pohyb. Pokud si hráč zvolí 

správný pohyb, jejich šance na úspěch exponenciálně vzroste. Pokud zvolí nesprávný pohyb, 

můţe být výsledek zničující.  

Populární je také falešný podnět, kdy se hráč snaţí oklamat protivníka v počáteční fázi 

pohybu a poté rychle provést pohyb, který zamýšlel. Hráč soupeři záměrně poskytuje 

nesprávné podněty, aby nemohl dostatečně rychle a efektivně bránit pohybu útočícího hráče. 
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Pokud soupeř reaguje na první (klamný) pohyb (např. rozhození rameny, klička), nastane 

prodleva, neţ se pokusí reagovat na druhý (aktuální) pohyb (Dawes a Sheppard, 2012). 

 Očekávání 

Pokud sportovci mohou přesně předvídat událost a organizovat své pohyby předem, 

mohou iniciovat vhodnou reakci rychleji, neţ kdyby čekali na reakci z podnětu. Se 

zkušenostmi získají větší znalosti o tom, jak dlouho trvá koordinace jejich vlastních pohybů 

(známých jako efektorová očekávání) s určitými přírodními zákonitostmi a tendencemi 

soupeře v dané situaci (percepční očekávání). Kromě toho, pokud sportovci mohou předvídat, 

kam se bude hra ubírat (prostorová očekávání) a kdy k ní dojde (časová očekávání), budou 

moci před podáním stimulu vytvořit vhodnou odpověď. 

Hráči, kteří přesně předvídají, mohou získat velkou konkurenční výhodu oproti svým 

soupeřům. Očekávání je moţné téměř ve všech sportech. Například tím, ţe sleduju 

ragbyového útočícího hráče, který otáčí nebo upíná boky, můţu jako hráč bránicí získat 

představu o tom, jakým směrem se soupeř bude ubírat nebo jaký pohyb se bude snaţit 

provést. Ve fotbale se můţe jednat o sledování vytočení kopací nohy. Podle níţ je moţné 

předvídat směr a zvolenou techniku kopu (Dawes a Sheppard, 2012). 

 Úroveň vzrušení 

Vzrušení, nebo sportovcova celková úroveň podráţdění a aktivace CNS, hraje 

významnou roli ve schopnosti rychle a přesně vykonávat pohyb. Invertovaný princip U dále 

vysvětluje vztah mezi vzrušením a výkonem (obr. č. 7.). Křivka nám ukazuje obrácenou 

hypotézu U, která uvádí, ţe vzrušení usnadňuje výkon do určitého bodu. Pokud je úroveň 

vzrušení příliš nízká nebo příliš vysoká, sportovec nedosáhne vysokého výkonu. Zóna 

optimálního fungování, nebo jednoduše zóna, je míra vzrušení, ve které nejlépe fungují 

související mentální a fyzické procesy, jejichţ výsledkem je maximální výkon. Maximální 

výkon je charakterizován několika faktory, včetně zlepšené automatizace a zvýšené 

schopnosti identifikovat podněty relevantní pro úkol a ignorovat podněty prostředí, které jsou 

pro výkon nepodstatné. 
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Obr. č. 7. Převrácený U princip (Hatfield a Walford, 1987) 

Pokud je úrovně vzrušení sportovců příliš nízká, můţe docházet k soustředění se na 

příliš irelevantní podněty prostředí. Vzhledem k tomu, ţe jejich zaměření můţe být příliš 

široké, nemusí jim toto rozptýlení umoţnit zaregistrovat příslušné relevantní podněty. Zúţené 

vnímání, neboli tzv. „tunelové vidění“ se můţe také projevit jako stále rostoucí úroveň 

vzrušení. To můţe brzdit schopnost sportovce identifikovat podněty relevantní pro daný úkol, 

čímţ se prodluţí reakční doba. Např. kdyţ fotbalista zahrává volný přímý kop, z počátku má 

široké zaměření, vnímá celý prostor kolem sebe (např. spoluhráče, protihráče a diváky)  

a zaměřuje se na cíl, kam by míč chtěl kopnout. Během kopu přepne na úzké zaměření 

konkrétního místa. Jakmile je kop vykonán, přepne se hráč zpět do širokého zaměření, aby 

sledoval svého soupeře a předvídal případný odraz či odkop míče. Kdyţ uvidí, ţe soupeř míč 

např. odhlavičkuje nebo odkopne pryč, změní ze širokého zaměření zpět do zaměření uţšího, 

aby se soustředil na to, jak míč opět směřuje k jeho kopačkám, coţ umoţní účinnou odpověď 

(Dawes a Sheppard, 2012). 

3.3.3 Vytrvalostní schopnosti 

„Vytrvalost je schopnost udržovat požadovanou intenzitu pohybové činnosti po delší 

dobu bez snížení efektivity této činnosti“ (Lehnert a kol., str. 68, 2010). 

Vytrvalost řadíme mezi základní kondiční schopnosti. Genetická podmíněnost 

vytrvalostních schopností je determinována přibliţně z 60 – 80 %. Ve srovnání s ostatními 

kondičními schopnostmi lze vytrvalostní schopnosti ovlivnit poměrně snadno, jelikoţ 

adaptabilita systému podmiňující vytrvalost je větší. Za předpokladu pravidelné pohybové 

činnosti lze efekt očekávat za několik týdnu (Bedřich, 2006). Lehnert a kol. (2010) dodává, ţe 
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pohybová činnost vytrvalostního charakteru pozitivním způsobem zlepšuje funkce 

kardiovaskulárního systému. 

Stimulace vytrvalostních schopností není omezena adolescentním obdobím, jako  

u rozvoje rychlostních a silových schopností. V průběhu vývoje dochází k největším 

přírůstkům vytrvalosti v mladším školním věku. U chlapců a dívek nejvyšší úroveň 

vytrvalostních schopností nastává v různém věku (u dívek ve 12 u chlapců ve 13-14 letech). 

Obecně lze říci, ţe cíleným rozvojem vytrvalostních schopností dochází k tendenci přírůstku 

vytrvalostní výkonnosti, která nastává po 20. roce věku. Vrcholových výkonů vytrvalostního 

charakteru se ovšem dosahuje o 5 let později. Funkční a metabolický základ vytrvalostních 

schopností můţe zůstat na vysoké úrovni minimálně do 50 – 65 let, kdy stačí pravidelnou  

a plánovitou pohybovou činností „udrţovat“ své tělo v pohybu (Měkota a Novosad, 2005).  

Podle Periče a Dovalila (2010) vytrvalostní schopnosti tvoří základ kondičního 

výkonu ve většině sportovních disciplín. Jsou závislé zejména na úrovni rozvoje 

fyziologických funkcí (např. okysličovací a transportní procesy ve svalech) a na psychických 

procesech. Tyto funkce a procesy mají pozitivní vliv na sportovce, jelikoţ vytvářejí 

v organismu podmínky, které sportovci umoţní zvládnout soutěţ v plném nasazení a tempu. 

Vytrvalostní schopnosti lze také posuzovat jako předpoklady pro uplatnění taktických 

dovedností, tvořivosti a soutěţní inteligence. Bedřich (2006) přidává činitele, na kterých je 

vytrvalostní výkon závislí, jsou jimi: 

o ekonomika techniky prováděné pohybové aktivity, 

o způsob krytí energetického potřeb, 

o schopnost příjmu kyslíku (O2), 

o optimální tělesná hmotnost, 

o úroveň volní koncentrace zaměřené na překonání příznaků únavy, 

o druh vytrvalosti vzhledem k typu prováděné pohybové aktivity. 

Lehnert a kol. (2010) uvádí, ţe fyziologická podstata vytrvalosti spočívá 

v podmíněných reflexech spojených s relativní rovnováhou mezi vydanou a spotřebovanou 

energií. Srovnáme – li význam vytrvalosti s ostatními kondičními schopnostmi, má vytrvalost, 

co se šíře uplatnění ve sportovních odvětvích týče, určité nadřazené postavení. 

Pohled na vytrvalostní schopnosti a jejich členění se mohou lišit dle oborového 

zaměření posuzovatelů. U různých autorů se setkáváme s rozdílným dělením vytrvalostních 

schopností. Havel a Hnízdil (2012) dodávají, ţe vytrvalost lze studovat z hlediska 
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antropomotoriky, biomechaniky, psychologie, fyziologie apod. Lehnerta a kol. (2010) 

rozděluje vytrvalostní schopnosti: 

a) podle doby trvání pohybové činnosti (Holienka, 1997, Perič a Dovalil 2010) 

- rychlostní – je v délce trvání do 20 sekund a energeticky je zajišťována zónou  

ATP – CP (např. běh na 400 m). Rychlostní vytrvalost úzce souvisí s rychlostními 

schopnostmi. Rozdíl ovšem spočívá v počtu opakování a intervalu odpočinku.  

Do rychlostní vytrvalosti spadá velká část brankářských cvičení s více opakováními 

po sobě, 

- krátkodobá – doba trvání do 2 – 3 min. Energetické zajištění je prostřednictvím 

zóny LA (např. běh na 800 m). Hromaděním kyseliny mléčné ve svalech dochází 

k poklesu intenzity a efektivnosti vykonávané pohybové činnosti, 

- střednědobá – její délka trvání je 3 - 8 minut, energeticky zabezpečená LA – O2 

zónou (např. běh na 3 km), 

- dlouhodobá – délka trvání 8 – 10 minut, energeticky je zajišťována ze zóny O2 

(např. maratónský běh, cyklistická etapa), 

b) podle způsobu energetického krytí (Bedřich, 2006) 

- aerobně – za pomoci (přístupu) O2, 

- anaerobně – bez pomoci O2, 

c) podle charakteru pohybové činnosti: 

- cyklická (lokomoční), 

- acyklická, 

d) podle zapojení svalových skupin (Perič a Dovalil, 2010) 

- celková (globální) – při pohybu pracují přibliţně 2/3 svalstva (např. běh, plavání), 

- lokální – při pohybuje je aktivní pouze 1/3 svalů (např. opakovaná střelba z místa 

v basketbalu), 

e) podle druhu svalové činnosti (Bedřich, 2006, Perič a Dovalil, 2010): 

- dynamická – střídání svalové kontrakce a uvolnění - v pohybu (např. běh na 

lyţích), 

- statická – prováděna bez vnějších projevů svalového zkrácení - bez pohybu  

(např. v gymnastice – výdrţe při cvičení na kruzích, v zápase – chvaty spjaté 

s fixací protivníka, skalním lezení), 
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Havel a Hnízdil (2012) přidávají dělení podle účelu rozvoje vytrvalosti: 

a) základní (aerobní) – schopnost vykonávat pohybovou činnost nízké intenzity po 

delší čas bez sníţení efektivnosti (např. turistická chůze, cyklistická vyjíţďka), 

b) speciální – vytrvalost je zaměřena na dosaţení maximálního výkonu v určité 

sportovní disciplíně. Čelikovský (1990) dodává, ţe podstatou není vykonávat danou 

činnost co nejdéle, ale dosáhnout v daném úseku co nejlepšího výsledku, nebo 

udrţet vysokou úroveň činnosti v podmínkách vymezeného času. 

Bedřich (2006) a Vencel (2013), ještě hovoří o sportovně specifické vytrvalosti, která 

je charakteristická prováděním pohybové činnosti specifického či nespecifického zatíţení. 

Fotbalista ji můţe stimulovat v průběhu zápasu a tréninku, a to při samotné hře nebo při řešení 

herních situací (specificky), tak i jízdou na kole (nespecificky). Projevuje se v: 

a) silové vytrvalosti – jedná se o komplexní formu vytrvalosti zahrnující statickou  

a dynamickou silovou vytrvalost, maximální i rychlou sílu, 

b) rychlostní vytrvalosti – ve sportovních odvětvích, kde dominuje maximální rychlost 

a je moţný její projev v komplexní rychlosti pohybu, který můţe mít (např. ve 

fotbale) vliv na jednotlivé herní situace. Z rychlostní vytrvalosti lze vydedukovat 

tzv. herní vytrvalost, 

c) herní vytrvalosti – schopnost udrţet výkonnost v průběhu neustále se měnících 

zátěţových situacích v průběhu herního výkonu. 

Ivanka a kol. (2009) závěrem hovoří o tréninku fotbalové vytrvalosti, který spadá do 

programu agility. Tento program se skládá z anaerobních, tj. kratších a intenzivnějších 

intervalů do 20 sekund. Je potřeba, aby hráč byl schopen i v 92. minutě utkání sprintovat jako 

na začátku střetnutí, coţ je smyslem kondičního tréninku ve fotbale. Herní intervalový trénink 

je v úzké součinnosti s agility a je vhodným metodickým prostředkem pro dosáhnutí tohoto 

cíle, jelikoţ rychlostní parametry zlepšíme ve spojitosti s rozvojem síly a koordinace. 

3.3.4 Koordinační schopnosti 

„Koordinační schopnosti představují třídu motorických schopností, které jsou 

podmíněny především procesy řízení a regulace pohybové činnosti. Představují upevněné  

a generalizované kvality průběhu těchto procesů. Jsou výkonovými předpoklady pro činnosti 

charakterizované vysokými nároky na koordinaci“ (Zimmermann, Schnabel, Blume, str. 213, 

2002). 
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Je důleţité si na začátku dle Periče a Dovalila (2010) vymezit pojmy koordinace  

a obratnost, které jsou ve sportovním tréninku často zaměňovány a nepřesně vykládány. 

Koordinací se rozumí řízení pohybů – souhrnu CNS a nervosvalového aparátu, jehoţ vnějším 

projevem je druhý zmiňovaný pojem – obratnost. 

Podle Bedřicha (2006) zaujímá koordinace v rámci PSch zvláštní postavení, 

vyplývající z různorodosti jejich projevů. Tvoří nejméně probádanou oblast v teorii 

motorických schopnosti. Havel a Hnízdil (2010) poukazují na úzkou propojenost 

s komplexem kondičních schopností. U koordinačních schopností je úzká provázanost 

s mechanismy řízení a regulace pohybu, úrovní smyslových a receptorových orgánů a stavem 

pohybového aparátu. K dalším schopnostem podílejících se na sportovním výkonu patří např. 

vnímaní, programování, poznávání, provádění pohybu a volní aktivita. Schopnosti, které byly 

zmíněny, jsou spojovány s řízením a regulací pohybu. Perič a Dovalil (2010) mezi hlavní 

oblasti pro konkrétní pohyb, které řídí a organizuje CNS řadí: 

o činnost analyzátorů - (např. zrakový, sluchový), 

o činnost jednotlivých funkčních systémů – zabezpečují přísun energetických 

zdrojů do svalů a buněk (např. oběhové, dýchací), 

o nervosvalovou koordinaci – mozek dává informace jednotlivým svalům kdy, 

jak, s jakou silou a na jak dlouho se mají stáhnout, 

o psychologické procesy – pro daný cvik jsou důleţité (např. vůle, pozornost). 

Koordinační schopnosti spoluurčují stupeň vyuţití kondičních schopností (např. 

umoţňují rytmickou souhru paţí a nohou při plavaní kraulem), urychlují a zefektivňují proces 

osvojování nových dovedností. Příznivě ovlivňují jiţ dříve osvojené dovednosti a zabezpečují 

efektivitu při přeučování dovedností. Dále ovlivňují estetické pocity, radost a uspokojení z 

pohybu. Působí harmonicky (Měkota a Novosad, 2005). 

Podle Kohoutka (2005) dochází v průběhu ontogenetického vývoje k utváření 

koordinačních schopností. Utváření koordinačních schopností probíhá prostřednictvím 

rozmanité lidské činnosti v různých oblastech lidského konání.  

Podle Vencla (2013) se komplex koordinačních schopnosti skládá z jednotlivých, 

relativně samostatných schopností. Jejich vzájemné proporce jsou v jednotlivých projevech 

proměnlivé. Měkota a Novosad (2005) převzal pět základních koordinačních schopností od 

autora Hirtze (1997) a k nim přiřadil navíc ještě dvě od autorů Zimmermanna, Schnabela  

a Blumeho (2002). Strukturu koordinačních schopností vidíme na obr. č. 8. 
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Obr. č. 8. Koordinační schopnosti (Hirtz, 1997, Zimmermann, Schnabel, Blume, 2002) 

a) Diferenciační schopnost – přesnost, preciznost a ekonomika pohybového aktu  

(v čase, prostoru a dynamice). Projevuje se nejčastěji v časovém deficitu (např. při 

bránění soupeřem v přesnosti, jemné určení parametrů síly při hře nohou, hlavou  

a rukou). Tyto schopnosti chápeme jako projevy pohybové cítění (Vencel, 2013). 

b) Rytmická schopnost – vztahuje se v různé míře a kvalitě ke všem sportovním 

činnostem. Je nezbytná pro racionálnost pohybu, obsahuje schopnost 

přizpůsobovat, řídit a přeorganizovat. V podstatě kaţdý pohyb má svůj rytmus, 

který je buď stálý (např. běh, veslování) nebo proměnlivý (např. sjezdové 

lyţování). Ve fotbale se tato schopnost projevuje při vědomé změně rytmu nebo 

tempa hry, projevuje se při navazujících herních činnostech (např. zpracování míče 

– klička – přihrávka nebo driblink – střela) (Bedřich, 2006, Perič a Dovalil, 2010).  

c) Rovnováhová schopnost – má význam při udrţování těla v určitých polohách. 

Rozlišujeme rovnováhu statickou (na místě), dynamickou (za pohybu)  

a balancování s předmětem. Pro fotbal, ale i pro ostatní sporty (např. gymnastika, 

úpolové sporty, krasobruslení) je rovnováha velmi důleţitou schopnosti (např. při 

osobních soubojích tzv. ustát souboj) (Bedřich, 2006). 

d) Orientační schopnost – jedná se o schopnost, která umoţňuje dokonale rychlého 

hodnocení a analýzy vzájemných vztahů. Projevuje se např. vnímáním prostoru 

hřiště, postavení a pohybu spoluhráčů. Občasně se u hráče projevuje určitá úroveň 

předvídání, která je taktéţ nezbytná pro brankáře (např. vystihnutí přihrávky 

soupeře) (Vencel, 2013). 

e) Reakční schopnost – pohybová činnost na očekávaný nebo neočekávaný podnět 

(např. přihrávka, střela, odraţený míč). Často je reakce spojována 

s přizpůsobováním, tzn. správné vnímání informací z okolí, jejich přijetí, 
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zpracování a realizace (např. včasné vyběhnutí brankáře proti soupeři vedoucímu 

míč s následným odebráním, chycením, vyraţením) (Bedřich, 2006, Vencel, 2013). 

f) Schopnost sdruţování – schopnost účelně organizovat pohyby jednotlivých 

segmentů těla, kombinovat a spojovat pro splnění cíle pohybového jednání. 

Projevem schopnosti sdruţování je způsobilost provádět sloţité pohyby a současně 

ovládat míč (Bedřich, 2006).  

g) Schopnost přestavby – schopnost přestavovat pohybovou činnost podle měnícího se 

zadání. U konkrétního příkladu změnu přináší např. činnost soupeře, měnící se 

kvalita terénu, povětrnostní podmínky, ale i přicházející únava. Ve hře se jedná 

např. přechod z činnosti obranné na činnost útočnou (Bedřich 2006, Vencel 2013). 

Podle Ivanka a kol. (2009) hraje koordinace ve fotbalu jednu z rozhodujících úloh, a to 

ve dvou případech: za prvé jako všeobecný základ hry, tj. celková pohybová úroveň činností, 

která klade vysoké nároky právě na koordinační funkci CNS. Za druhé jako širší základ 

technické stránky herních činností. V tomto spojení můţeme chápat techniku jako projev 

speciální koordinace. Pro fotbalovou hru jsou charakteristické nestandardní herní činnosti, 

které musí hráč stále přizpůsobovat a měnit v souladu s poţadavky v konkrétní situaci. 

Procházka (1987) uvádí, ţe se vzrůstajícími poţadavky na individuální a týmové herní 

výkony, také vzrůstají poţadavky na kondiční a koordinační schopnosti hráčů. Úspěšná 

realizace konkrétní fotbalové dovednosti, která je hodnotícím kritériem úspěšnosti v herních 

činnostech, je podmíněna hráčovou představou o provedení, míře naučenosti pohybových 

automatismů a hráčově způsobilosti včas: 

o získat z herní situace ţádoucí informace pro rozhodování vlastní činnosti, 

o vyhodnocovat získané informace, 

o rozhodovat o způsobu řešení herní situace, 

o zahajovat a realizovat zvolenou dovednost, 

o rozhodovat se o pokračování jiţ zahájeného řešení herní situace. 

3.3.5 Flexibilita 

„Flexibilita je charakterizována dosažením potřebného nebo optimálního rozsahu 

pohybu v kloubním spojení pomocí vnitřních nebo vnějších sil“ (Lehnert a kol., str. 94, 2010). 

Flexibilita se týká rozsahu pohybu v určitém kloubu nebo kloubním systému. Ve 

sportu je chápána jako schopnost vykonávat pohyb v kloubním rozsahu vzhledem 

k poţadavkům dané sportovní disciplíny. Je třeba zdůraznit její heterogenní charakter, kdy se 

kromě silové schopnosti na flexibilitě podílí i sloţka schopností koordinačních včetně 
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zvládnutí techniky pohybu. Je třeba také upozornit na terminologický problém, kdy se 

střetáváme s pojmy jako pohyblivost, ohebnost a pruţnost. Flexibilita, se podílí na zlepšení 

sportovní výkonosti, ovlivňuje úroveň sportovních dovedností a techniky (Lehnert a kol., 

2010). 

Podle Havla a Hnízdila (2010) se flexibilita vyznačuje specifičností podle jednotlivých 

kloubů, není obecnou schopností lidského těla (záleţí na směru pohybu). Z tohoto důvodu ji 

rozdělujeme podle kloubů na flexibilitu paţí, ramen, trupu, kyčlí a nohou. Flexibilita je 

ovlivněna pohlavím, věkem, teplotou prostředí, denní dobou, únavou, vlastnostmi svalů, 

anatomickou konstrukcí kloubů, rozcvičením nebo předcházející činností a druhem 

sportovních činností či tělesných cvičení. V důsledku anatomických a fyziologických 

rozdílností ji mají ţeny průměrně vyšší neţ muţi, zejména pak v oblasti pánve. 

Podle Lehnerta kol. (2010) na flexibilitu můţeme nahlíţet z různých pohledů. Obvykle 

se vzhledem k zaměření nebo způsobu provádění rozlišuje flexibilita: 

a) obecná – zaměřena na běţnou kloubní pohyblivost, která je nezbytná pro 

vykonávání normálních pohybových činností, 

b) speciální – specificky zaměřena na kloubní spojení ve sportovních disciplínách 

(např. kyčelní kloub u překáţkáře, ramenní kloub u plavce), 

c) aktivní – dosaţení vlastním úsilím (vnitřními silami) bez dopomoci, 

d) pasivní – krajní polohy za spoluúčasti vnější síly (např. za pomoci přídavné zátěţe, 

spolucvičence), 

e) dynamická – za pomoci švihového pohybu je krátkodobě dosaţeno krajních poloh, 

f) statická – vyznačuje se pomalými pohyby a setrváním v krajní poloze po delší čas. 

Dle Vencla (2013) probíhá rozvoj flexibility v tréninkovém procesu. Dostatečná 

úroveň flexibility pomáhá sportovci předcházet svalovým zraněním, které můţe utrpět 

v tréninku či utkání. Napomáhá regeneraci po tréninkovém zatíţení. Zlepšuje koordinaci svalů 

a zvyšuje rozsah pohybů. Napomáhá správnému drţení těla, správnému dýchání a i účelnému 

a hospodárnému pohybu. Zlepšuje kloubní pohyblivost a sniţuje svalový tonus. Nízká úroveň 

flexibility neumoţňuje v plné míře dosáhnout potřebného rozvoje dalších pohybových 

schopností. Naopak dobrá úroveň flexibility umoţňuje vykonávat pohyby v dostatečném 

rozsahu, rychle, efektivně a ekonomicky. 
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3.4 Diagnostika explozivní síly 

 Jebavý a kol. (2007) nalézají explozivní sílu v acyklických pohybových aktech 

výbušného charakteru, jakými jsou např. úder, kop, vrh, hod na vzdálenost, vyhození činky 

apod. 

V mé práci jsem uţil specifického testu explozivní síly DK při kopu přímým nártem 

ve fotbale a testu skoku dalekého odrazem snoţmo (horizontální skok). Zmíněné testy budou 

podrobněji charakterizovány v metodice práce. Ostatní testy jsou uvedeny, jako moţnosti 

jakými způsoby či metodami lze testovat explozivní sílu DK, horních končetin (HK) či 

explozivní síly jako komplexu.  

Např. Vencel (2013) uvádí, ţe pro testování explozivní síly DK pouţíváme: 

1. skok do dálky z místa odrazem snoţmo (horizontální skok), 

2. trojskok, 

3. pětiskok, 

4. skok do výšky z místa (vertikální skok). 

Vencel (2013) přidává příklady konkrétních testů: 

1. „Boscov“ test – za pomocí odrazové desky měříme čas letu mezi odrazem  

a dopadem a na základě toho dostáváme vertikální odraz. Na analýzu se 

pouţívají 3 druhy odrazu: 

- „Squatt Jump“ (SJ) (výskok z podřepu, ruce v bok) – charakterizuje výbušnou 

sílu dolních končetin. Dobrý odraz nad 40 cm je znakem zvýšeného procenta 

rychlých svalových vláken. 

- „Counter Movement Jump“ (CMJ) (ruce v bok ve stoji, podřep, výskok) – 

taktéţ hodnotí výbušnou sílu. Poukazuje na miotatický reflex a globálnější 

vyuţití rychlých a pomalých vláken. Dobrý výkon nad 42 cm je odrazem 

rovnováhy při posilování pomalých vláken velkými a malými zátěţemi, 

kterými získáváme sílu pro rychlá vlákna. 

- „Volný skok“ (podřep a výskok s pomocí rukou) – dobré výsledky jsou 

znakem dobré koordinace s horní částí těla (pomocí rukou při odrazu). 

- Porovnání SJ s CMJ – poukazuje na koordinaci při vyuţití všech svalových 

vláken. Zlepšení dosahujeme plyometrickým tréninkem. 
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Psotta (2006) doplňuje a dodává další testy pro zjištění explozivní síly DK: 

1. Test výskoku na dynamografické desce – slouţí k hodnocení odrazové síly DK 

a dovedností v provedení odrazu. 

2. Test čtyřskok z nohy na nohu - poukazuje na explozivní sílu DK 

v opakovaných odrazech vpřed střídavě pravou a levou nohou. 

3. Test explozivní síly při kopu – slouţí k hodnocení explozivní síly DK uţité při 

kopu přímým nártem. 

 Pro zjištění explozivní síly HK podle Měkoty a Blahuše (1983) a Jebavého a kol. 

(2007) uţíváme: 

1. Hod míčem jednoruč proti zdi 

2. Hod medicinbalem jednoruč ze sedu 

3. Hod medicinbalem obouruč 

4. Hod medicinbalu autovým hodem 

 Pokud bychom chtěli otestovat komplexní explozivní sílu, tzn. jak explozivní sílu DK, 

tak i HK vyuţili bychom podle Jebavého a kol. (2007) testu s vyuţitím medicinbalu a to např. 

různých variací trčení z podřepu s nebo bez odrazu. 
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4 Fotbal 

Podle Matouška (1973) je fotbal, sportovní, týmová a branková hra, která se svým 

obsahem a svými nároky na hráče řadí mezi nejnáročnější sportovní hry. I přes tuto náročnost 

fotbal patří mezi jednu z nemobilnějších a nejrozšířenějších sportovních her na světě. 

Bernaciková a kol. (2010) dodávají, ţe proti sobě soupeří dva celky, z nichţ se kaţdý snaţí 

vstřelit soupeři, co největší počet branek a současně, co nejméně obdrţet. Fotbal je fyzicky 

náročná hra s pestrou škálou akcí (např. střelba, zpracování míče, přihrávka). Intenzita hry je 

vysoká a kolísavá. Po hráčích je vyţadováno, aby byli zdatní jak fyzicky, tak i fyziologicky. 

Hráči v průměru během utkání naběhají 8 – 15 km a proto je potřeba, aby fotbalisté rozvíjeli  

a udrţovali si vysokou úroveň aerobních a anaerobních schopností. Kromě těchto schopností 

je vyţadována dobrá úroveň technických a taktických dovedností, kterými se hráč prezentuje.  

Dovalil (2002) sestavil model faktorů (obr. č. 9.) ovlivňující sportovní výkon. Tento 

model je zobecněným výsledkem procesu, který napomáhá vytvoření představy o struktuře 

sportovních výkonů, a také charakterizuje celostní chápání, způsob myšlení a rozvíjení 

sportovní výkonnosti.  

 

Obr. č. 9. Faktory fotbalového výkonu (Dovalil, 2002) 
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4.1 Charakteristika základní motoriky ve fotbale 

 I ty nejsloţitější sportovní výkony jsou kombinace nejjednodušších pohybů, jako je 

např. zanoţení, unoţení, vzpaţení, předklon hlavy a trupu. V odborné literatuře jsou 

označovány jako základní hybné stereotypy. Janda (1982) je charakterizuje, jako dočasně 

neměnnou soustavu podmíněných a nepodmíněných reflexů. Při rozvoji pohybových 

schopností se uplatňují nejrůznější komplexy pohybů, které vychází ze základních 

pohybových stereotypů. Ve fotbalovém utkání se s těmito pohyby setkáme při vykonávání 

herních činností jednotlivce, vedení herních kombinací a plnění systémů hry a stejně tak  

v průběhu tréninkového procesu. Mezi hlavní pohybové stereotypy ve fotbale patří kopy, 

skoky, výskoky, hody obouruč a nejčastěji běhy a jejich různé modifikace (např. poklus, běh 

stranou, běh pozadu atd.). 

 Při kaţdém pohybu člověka se zapojují různé svalové skupiny, které v konkrétním 

pohybu vytváří určitý funkční celek. O svalových skupinách, které se podílí na kopu, se 

dočteme v kap. 4.2.1. Na pohybu, který je správně koordinovaně, ekonomicky, přesně, 

plynule a rytmicky proveden se zapojují svalové skupiny, které se daného pohybu 

mechanicky účastní. Pokud je ovšem pohyb proveden nesprávně, jsou do něj zapojeny 

nesprávné svalové skupiny, které k jeho vykonání nemají ţádný vztah. Výsledkem je jednak 

nedokonalý pohyb neekonomicky prováděný, ale i niţší výkon, a hlavně také moţnost vzniku 

funkčních svalových a kloubních poruch. 
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4.2 Kop 

 „Kopem se rozumí přemístění míče nohou z místa, na kterém se nachází. Obvykle se 

děje pohybem nohy proti míči stojícímu na místě (např. kop z rohu, volný kop), méně proti 

pohybujícímu se míči“ (Rohr a Simon, str. 217, 2005). 

Weineck (1997) uvádí, ţe fotbal patří mezi jednu z nejpopulárnějších sportovních her, 

která je velmi dobře známa ve všech koutech světa. Během utkání patří fotbalový kop mezi 

nejčastěji pouţívané útočné zbraně, kterými je moţné vstřelit branku. Tým, který má v utkání 

více střel na bránu, má větší šanci branku vstřelit, a tím pádem vyhrát utkání samotné. 

Z tohoto důvodu je zlepšení kopací techniky jedna z nejdůleţitějších věcí v náplni tréninku 

mladých hráčů. 

Harvey (2000) označuje za cíl kopu usměrnit míč na branku (vystřelit jej) anebo ke 

spoluhráči, který si jej můţe převzít ve formě přihrávky. Rozdíl mezi střelou a přihrávkou 

není aţ tak markantní a neliší se technikou provedení, nýbrţ účelem, pro který jsou 

prováděny. Správné nakopnutí míče je společným znakem jak pro přihrávku, tak i pro střelu.  

Harvey (2000) dodává, ţe pokud chceme, aby střelba byla úspěšná, je potřeba znát 

faktory a jednotlivá kritéria, která vyplývají z herních dovedností hráče a z podmínek, které 

určují konkrétní herní situaci. Na základě těchto kritérií nám autoři Navara, Ondřej a Buzek 

(1986) vymezují dělení střelby podle těchto kritérií. 

A)  podle části těla, kterou míč usměrňujeme na branku 

 střelba nohou  

 vnitřní stranou nohy tzv. "placírkou"  

 vnitřním nártem  

 přímým nártem  

 vnějším nártem tzv. “šajtlí”  

 špičkou tzv. “bodlem 

 patou  

 vnější stranou nohy  

 střelba hlavou 

 čelem 

 spánkovou části 

B)  podle vzdálenosti odkud je střela na branku vypuštěna 

 střelba z bezprostřední blízkosti (brankového území – do 5,50 m) 
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 střelba ze střední vzdálenosti (do 20 m)  

 střelba z velké vzdálenosti (nad 20 m od branky) 

C)  podle výšky letu vystřeleného míče 

 střelba přízemní 

 střelba polovysoká 

 střelba vysoká 

D)  podle rotace míče 

 střelba přímá 

 střelba obloukem („falšovaná“) 

E)  podle rychlosti letu vystřeleného míče 

 střelba prudká 

 střelba měkká („technická“) 

Bokša a Mendlík (1989) spolu s Votíkem (2001) se shodují a obohacují dělení střelby 

o dělení: 

F)  podle herních činností, které střelbě předchází 

 střelba ze standartní situace 

 přímý volný kop 

 pokutový kop 

 rohový kop 

 střelba prvním dotykem ze hry 

 střelba po získání míče 

 střelba prvním dotykem po přihrávce 

 po zemi 

 polovysoké či vysoké 

 ze vzduchu („volejem“) ه

 po odrazu od země („halfvolejem“) ه

 střelba po zpracování míče 

 střelba po zpracování a vedení míče 

 střelba po zpracování míče a obejití soupeře 

 střelba po zpracování, vedení míče a obejití soupeře 
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Bokša a Mendlík (1989) uvádí, ţe pokud chceme, aby byla střelba úspěšná, je potřeba 

také úspěšně a na určité kvalitativní úrovni provést poslední herní činnost v řetězci, která 

samotné střelbě předchází.  

Kellis a Katis (2007) zmiňují, ţe úspěšný kop závisí na různých faktorech, včetně 

vzdálenosti kopu od branky, typu pouţitého kopu, odporu vzduchu a techniky zvoleného 

kopu, která bývá nejlépe popsána v biomechanické analýze. Síla kopu a jeho razantnost se 

vyznačuje dosaţením maximální rychlosti míče. Maximální rychlost míče však nezaručuje 

úspěšný kop. Pokud je hráč vyzván k provedení přesně mířeného kopu, tak rychlost pohybu v 

kloubech a jednotlivých segmentech těla je na rozdíl od razantního kopu niţší. Přesnost 

kopání podle Godika a kol. (1993) závisí na tom, jak rychle se hráč k míči blíţí. Lees a Nolan 

(1998) souhlasí a doplňují, ţe pokud byl hráč vyzván, aby provedl přesný kop, došlo ke 

sníţení rychlosti míče, lineárních a úhlových kloubních rychlostí ve srovnání se silným 

kopem. Tento pokles je spojen se sníţeným rozsahem pohybu pánve, kyčle a kolen. Teixeira  

a kol. (1999) souhlasí se všemi informacemi a konstatuje, ţe výše zmíněné body jsou 

skutečně omezující pro sílu kopu. Manipulace se zmíněnými veličinami vede ke kompromisu 

mezi rychlostí, sílou a přesností kopu. Jinými slovy, pokud je hráč vyzván k provedení 

přesného kopu, pak rozběh, stejně jako rotace a rychlosti pohybu v kloubech, jsou niţší ve 

srovnání s tím, co bylo zaznamenáno během provedení razantního kopu. Kollath (2006) 

závěrem dodává, ţe díky častému a intenzivnímu tréninku je moţné kop zautomatizovat. Lze 

ovlivnit jak přesnost, tak i tvrdost kopu. Většinou jsou všichni hráči trénovaní stejnou 

intenzitou, ale v kaţdém týmu je jen několik „specialistů“, kteří mají tvrdou střelu. 

Klíčové části těla při kopu podle Arlington Soccer clubu (2016) vyplívají z obecné 

analýzy techniky hráče, která začíná pozorováním práce nohou, přes střed těla aţ k činnosti 

rukou a hlavy. Správná mechanika pohybu zvyšuje pravděpodobnost úspěšného kopu do 

míče. Pozice těla hraje velkou roli při obratném ovládání míče a střelbě. Postavení a poloha 

těla vůči míči jsou zásadními faktory, které jsou často přehlíţeny trenéry i hráči, kteří se  

u střelby příliš soustředí pouze na kontaktní fázi. Výčet částí těla, na které bychom se měli 

během kopu zaměřit, můţeme vidět na obr. č. 10. 
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Obr. č. 10. Klíčové části těla (Arlington Soccer club, 2016) 

Kop můţeme charakterizovat jako dopad stojné nohy těsně vedle a mírně za stojícím 

míčem či na jeho úrovni. Lees a Nolan (1998) rozdělují kop jako základní fotbalovou 

dovednost do čtyř fází (obr. č. 11.). V první fázi směřuje noha, která provádí kop, nejprve 

směrem vzad a je pokrčena v koleni. Ve druhé fázi je pohyb vpřed zahájen rotací kolem kyčle 

stojné nohy. Stehno kopající nohy je protlačováno směrem vpřed a nastává výsledná rotace 

kyčle, bérce a jiţ zmiňovaného stehna nacházejícího se ve flexi. Noha je stále pokrčena v 

koleni. Od této polohy rychlost pohybu stehna klesá, dokud noha nedosáhne kontaktu s 

míčem. Během zpomalování, které je třetí fází, se bérec od kolena výrazně propíná do téměř 

maximální polohy, ve které dochází na konci třetí fáze ke kontaktu s míčem. Noha v pohybu 

dále pokračuje i po kontaktu s míčem a začíná se úplně propínat aţ do dokončení pohybu, 

který je čtvrtou fází. Chodidlo během dokončení pohybu mnohdy dosahuje úrovně boků.  

Lees a Nolan (1998) do popředí staví dvě střední fáze, které označují za nejdůleţitější 

body při vykonání kopu. Vztah mezi stehnem a bércem můţe být viděn na obr. č. 12., který 

poukazuje na úhlovou rychlost během pohybu. Na druhé fázi můţeme vidět, ţe jak stehno, tak 

bérec rostou v úhlové rychlosti. Síla pro tento pohyb vychází ze síly svalů kolem kyčle  

a stehna. Ve třetí fázi těsně před samotným dotykem nohy s míčem roste úhlová rychlost 

bérce a ve stejném čase se sniţuje úhlová rychlost stehna. Vysoká úhlová rychlost bérce má 
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za následek vysokou rychlost chodidla, coţ je důleţitou součástí kvalitního provedení kopu do 

míče. Ukazuje to, ţe základ síly pro rychlý kop je tvořen jiţ v počátcích pohybu. Kolem 50% 

úhlové rychlosti bérce je tvořeno během druhé fáze a zbylých 50% je tvořeno během třetí 

fáze.  

 

Obr. č. 11. Fáze kopu (Nunome, Asai, Ikegami, a Sakurai, 2002) 

Ekstrand a Karlsson (2003) uvádí, ţe při kopu se předává míči velké mnoţství energie. 

Výhodu mají hráči se silnými dolními končetinami, kteří mohou provést silnější kop neţ hráči 

s nohami slabšími, za podmínek, ţe oba budou mít stejnou úhlovou rychlost. Násobí se síla 

svalů s rychlostí kopu. Energie, která je převedena z nohy na míč, horizontálně narůstá 

v závislosti na době, po kterou je noha v kontaktu s míčem. V průběhu kopu je důleţité udrţet 

rovnováhu těla, zvýšit stabilitu trupu a zvýšit odpor proti rotaci ve vertikální ose těla. Hráč se 

při kopu současně odklání od míče, aby zvětšil sílu páky v kopající noze, a tak dosáhl větší 

síly kopu. 

 

Obr. č. 12. Úhlová rychlost stehna a bérce (Lees a Nolan, 1998) 
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4.2.1 Kineziologická analýza kopu 

Podle Bernacikové a kol. (2010) zajišťují většinu fotbalových herních dovednosti 

svaly dolních končetin (obr. č. 13), které se kontrahují při bězích, skocích, kopech  

a zpracování míče.  

V přípravné fázi, při které dochází k nápřahu švihové nohy, se na kopající dolní 

končetině kontrahují extenzory kyčelního a kolenního kloubu (m. glutaeus maximus, m. 

biceps femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus). Při samotném kontaktu kopající 

nohy s míčem dochází k explozivní flexi kyčelního kloubu (m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. 

tensor fasciace latae) a extenzi kolenního kloubu (m. quadriceps femoris). Kop je dle Javůrka 

(1986) podporován stojnou dolní končetinou, na které jsou aktivovány extenzory kyčelního 

kloubu (m. glutaeus maximus, hamstringy, m.quadriceps femoris, mm. ischiocrurales) 

zajišťující stabilitu fotbalisty při kopu a flexory plantárními (m. triceps surae). V průběhu 

kopu se dle Bernacikové a kol. (2010) ve stejný moment kontrahuje břišní svalstvo (m. rectus 

abdominis, m. oblique externus abdominis, m. oblique internus abdominis). Javůrek (1986) 

doplňuje, ţe v této fázi kopu jsou antagonistické svalové skupiny relaxovány. Čím více 

dokáţe hráč tyto svaly během fáze švihu vpřed zrelaxovat, tím větší je síla agonistů. Při 

dokončení kopu antagonisté brzdí svou kontrakcí pohyb a zajišťují ochranu kolenního kloubu.  

  

Obr. č. 13. Svaly zatěţované při fotbalovém kopu (Kirkendall, 2011) 
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4.3 Charakteristika kopacích technik 

 Vstřelení branky je dle Bokši a Mendlíka (1989) v dnešní kopané velice náročný úkon. 

Obecně platí fotbalové pravidlo, které nám říká: ţe branky je moţné dosáhnout jakoukoliv 

části těla, kromě rukou a paţí.  

Buzek (1986) nám uvádí typy kopacích technik, kterými bylo nejčastěji docíleno 

branky. Analýza vychází z devatenácti utkání v evropských pohárech v soutěţním roce 1980, 

kde bylo vstřeleno 58 branek. Nejčastěji pouţívanou technikou kopu, byl kop přímým nártem 

(66 % veškerých střel), vnitřním nártem (18,36 % střel), hlavou (10 %). Střelba vnějším 

nártem (2,81 %) a vnější stranou nohy (1,52 %) se vyskytla jen velmi ojediněle. 

Pro porovnání a přiblíţení se fotbalu dnešní doby, nám bude slouţit analýza technik 

kopu v Lize mistrů 2007/2008, kterou zhotovil Kulatka (2009). Nejčastěji bylo dosaţeno 

branky vnitřní stranou nohy (106). Přímým nártem bylo usměrněno do sítě 85 branek, hlavou 

55 branek, vnitřním nártem 45 branek a vnějším nártem 14 branek. 

Ucelené rozdělení střelby nám dodalo náhled, podle jakých kritériích můţeme střelbu 

rozdělit. Pro nás bude podstatné si podle Bokši a Mendlíka (1989) rozebrat pouze tyto 

nejčastěji pouţívané typy střelby nohou: 

 Kop vnitřní stranou nohy („placírkou“) 

 Kop vnitřním nártem 

 Kop vnějším nártem („šajtlí“) 

 Kop přímým nártem 

Závěrem se Buzek (1986) spolu s Bokšou a Mendlíkem (1989) shodují a dodávají, ţe 

v tréninku bychom měli nacvičovat a zdokonalovat zejména ty techniky kopu, kterými je 

nejčastěji dosahováno branky. 

4.3.1 Kop vnitřní stranou nohy („placírkou“) 

 V rámci hry se podle Kollatha (2006) jedná se o nejčastěji vyuţívaný kop, který je 

uplatňován podle Votíka (2001) zejména na krátké a střední vzdálenosti. Kollath (2006) 

poukazuje na nevýhody tohoto technického provedení kopu, jimiţ jsou nedostatečná tvrdost 

střely a zamýšlený směr střely, který je pro soupeře poměrně rychle a snadno odhadnutelný. 

Při kopu vnitřní stranou nohy „placírkou“ (obr. č. 14) se vyuţívá podle Korčáka a Borhyho 

(1962) určitá kombinace unoţení, resp. zanoţení a přednoţení s otáčením v kolenním kloubu. 

Kombinace těchto pohybů znemoţňuje velký rozsah pohybu, jako u níţe zmíněných 
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charakteristik kopacích technik. Kollath (2006) dodává, ţe vytočení nohy narušuje rytmus 

běhu a pozorný protihráč záměr odhalí jiţ v zárodku.  

 Bokša a Mendlík (1989) specifikují vyuţití této techniky kopu v bezprostřední 

blízkosti brány, kde je moţno střílet vnitřní stranou nohy. Jedná se o způsob velmi přesný, 

neboť míč je zasáhnut značně velkou plochou. Jak jiţ bylo zmíněno výše, razance je silně 

omezena, ale to není při malých vzdálenostech od branky důleţité. 

 

Obr. č. 14. Kinogram kopu vnitřní stranou nohy („placírkou“) (Vlastní zdroj) 

Votík (2001) a Kollath (2006) uvádí klíčové kroky způsobu provedení: 

o rozběh – jelikoţ se jedná o technický kop, není rozběh nutný, ale kdyţ rozběh 

tak ve směru zamýšlené střely, 

o došlap – stojná noha je zapřena zhruba na šířku stopy vedle míče. Špička nohy 

ukazuje ve směru střely, 

o nápřah – je charakteristické lehké vytočení kopající nohy do strany, 

o švih – vychází z kyčle, 

o úder – při úderu je chodidlo rovnoběţně se zemí zhruba pět aţ deset centimetrů 

nad ní a vytočena kolmo na směr střely. Kopající noha je přitom pokrčena  

a zpevněna v kotníku při kontaktu s míčem. Míč zasahujeme trojúhelníkovou 

plochou vnitřní strany nohy, 

o doprovodný pohyb – po odkopnutí míče nemá jiţ noha na letovou dráhu ţádný 

vliv. Chodidlo je ještě stále zpevněno a vytočeno špičkou ven. Váha těla by 

měla být přenesena na kopající nohu a paţe nám ve všech fázích slouţí 

k udrţení rovnováhy. Přirozený švih by měl být dokončen bez násilného 

zabrzdění. 
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4.3.2 Kop vnitřním nártem 

 Kollath (2006) uvádí, ţe kop vnitřním nártem (obr. č. 15), nám umoţňuje atakovat 

branku soupeře z větší vzdálenosti. Kromě vyuţití při střelbě na branku ze hry, má tento kop 

také široké vyuţití při diagonálních přihrávkách, rohových kopech a zahrávání volných kopů. 

Umoţňuje zahrát míč s falší a je v praxi hojně vyuţívána při volných kopech, kde rotovaná 

střela na branku musí „obletět“ protihráče. Fr. Matoušek (1973) dodává, ţe kop vnitřním 

nártem vyuţíváme při střelbě po vyvedení míče pod určitým úhlem k brance nebo ke střelbě 

do jiného směru, neţ kterým vedeme míč. 

 

Obr. č. 15. Kinogram kopu vnitřním nártem (Vlastní zdroj) 

Votík (2001) a Kollath (2006) uvádí klíčové kroky způsobu provedení: 

o rozběh – hráč se obvykle nepohybuje kolmo k míči, ale nabíhá ze strany zhruba 

pod úhlem 45° od předpokládaného směru přihrání. Horní polovina těla se 

lehce odklání od kopací nohy, 

o došlap – stojná noha se zapírá na délku stopy nebo i více vedle míče. Špička 

stojné nohy došlapuje na úroveň míče a ukazuje ve směru střely, 

o nápřah – noha se lehce ohýbá v koleni a vytáčí se v kyčli směrem ven. Nápřah 

probíhá současně s došlapem, plynule na něj navazuje, 

o švih – vychází z kyčle a je veden vnějším obloukem poněkud po delší dráze. 

Tím je dosaţena vyšší rychlost při kopu míče, 

o úder – při úderu nohy do míče je špička kopající nohy nejvzdálenější částí těla 

od jeho podélné osy. Míč je zasaţen vnitřním nártem, tedy vnitřní stranou 

plochy střední části nohy. Při střelbě pravou nohou je střed kontaktu s míčem 
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napravo a lehce pod těţištěm míče. Díky úderu do tohoto místa je míči udělena 

levotočivá rotace a zvyšuje se nám také úhel vzletu míče. Úhel je moţné 

korigovat za pomoci záklonu či předklonu horní poloviny těla při kopu, 

o doprovodný pohyb – kopající noha dokončuje oblouk před stojnou nohou a aţ 

po dokončení doprovodného pohybu hráč přenáší váhu těla na kopající nohu  

a pokračuje v pohybu. 

4.3.3 Kop vnějším nártem („šajtlí“) 

 Podle Kollatha (2006) má střelba vnějším nártem ve fotbalovém utkání široké vyuţití. 

Způsob provedení kopu vnějším nártem (obr. č. 16.) je obdobný, jako při kopu přímým 

nártem. Votík (2001) doplňuje, ţe rozdíl je v poslední fázi pohybu, kdy se špička kopající 

nohy stáčí poněkud dovnitř a míč udeří plochou vnějšího nártu. Tento typu kopu je poměrně 

koordinačně náročný, ale v současném fotbalu nalézá stále častější uplatnění pro svoji 

přesnost, rychlost a překvapivost a pro moţnost vyuţít boční rotace k oklamání soupeře 

neočekávánou a překvapivou dráhou letu míče (např. přihrávka kolem a za obránce nebo na 

„vytaţení“ brankáře z jeho postavení apod.). Fr. Matoušek (1973) dodává, ţe shodně jako kop 

vnitřním nártem tak i kop vnějším nártem vyuţíváme při střelbě po vyvedení míče pod 

určitým úhlem k brance nebo ke střelbě do jiného směru, neţ kterým vedeme míč. 

 Kollath (2006) uvádí, ţe tento typ kopu vnějším nártem je příznačný pro hráče, kteří 

ovládají míč pouze levou nebo pravou nohou. Místo střely vnitřním nártem „slabší“ nohou 

volí hráči střelu vnějším nártem „silnější“ nohy. 
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Obr. č. 16. Kinogram kopu vnějším nártem („šajtlí“) (Vlastní zdroj) 

Votík (2001) a Kollath (2006) uvádí klíčové kroky způsobu provedení: 

o rozběh – obvykle v prodlouţení přihrávky, přímý nebo lehce šikmý. Horní 

polovina těla se lehce předklání, 

o došlap – stejně jako u střelby přímým nártem tak i v tomto případě je stojná 

noha vedle míče, 

o nápřah – dostatečně dlouhý pro dostatečně tvrdou střelu, 

o švih – pro přesné zasaţení míče vytáčíme špičku kopající nohy směrem 

dovnitř, 

o úder – míč zasahujeme plochou, která kryje vnější strana šněrování kopačky,  

a to mimo těţiště míče, tak aby byla míče udělena rotace neboli faleš. Chodidlo 

je v okamţiku kopu úderu vytočeno špičkou dovnitř a skloněno šikmo vpřed. 

o doprovodný pohyb – obdobný jako u střely přímým nártem s tím rozdílem, ţe  

u kopu vnějším nártem přechází horní část těla po odkopnutí míče do lehkého 

záklonu. 
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4.3.4 Kop přímým nártem 

 Kollath (2006) uvádí, ţe střelba přímým nártem (obr. č. 19.) je povaţována za způsob 

provedení, který umoţňuje dosaţení nejvyšší rychlosti míče. Votík (2001) dodává, ţe se jedná 

o účelný a často pouţívaný způsob kopu, při kterém lze docílit maximální rychlosti míče. 

Výhodou kopu přímým nártem je jeho dosah. Branku je moţné vstřelit i z takřka nemoţných 

vzdáleností od brány. Přímý nárt se kromě ohroţení brány ze středních a větších distancí 

pouţívá také jako způsob zakončení po odrazu míče od země („z halfvoleje“), přímo ze 

vzduchu („z voleje“) a také ihned po obdrţené přihrávce („z jedné“). 

 

Obr. č. 17. Rozdíl mezi délkou posledního a normálního kroku během rozběhu  

(Wang a Wiese-Bjornstal, 1994) 

Votík (2001),  Kollath (2006), Wang a Wiese-Bjornstalová (1994) i Zahálka in Buzek 

a kol. (2007) uvádí klíčové kroky a charakteristiku způsobu provedení: 

o rozběh – probíhá kolmo k míči ve směru střelby. Prvních pár kroků je spolu se 

zvyšující se rychlostí běhu standartních. Poslední krok by měl být velmi 

dlouhý, aby se vytvořila větší vzdálenost pro zvýšení rozpětí švihové a stojné 

nohy (obr. č. 17.). Díky tomuto principu je dosaţeno při kopu přímým nártem 

vysoké rychlosti míče, 

o došlap – umístění stojné nohy je velmi důleţitým faktorem pro kop přímým 

nártem. Špička stojné nohy dopadá na úroveň míče zhruba stopu od míče,  
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Obr. č. 18. Místo kontaktu 

míče pro kop přímým 

nártem pravonohého 

fotbalisty (Wang a Wiese-

Bjornstal, 1994) 

o nápřah – švihová noha jde do zanoţení  

a plynule přechází do dalšího kroku provedení, 

o švih – přirozený pohyb, který úzce souvisí 

s rozběhem. Švih nohy a směr střelby leţí 

v jedné rovině. Čím větší je švih, tím větší je 

síla, se kterou bude míč vystřelen. Váha nohy 

je fixována, jediná cesta ke zvýšení 

setrvačnosti pohybu je zrychlení švihu, 

o kop do míče – koleno je nad míčem, chodidlo 

kolmo k zemi, špička nohy je v prodlouţení 

bérce a zpevněna v kotníku. Míč je zasaţen 

plochou, kterou kryje šněrování kopačky  

(obr. č. 18.), trup je předkloněn, paţe 

vyrovnávají rovnováhu, 

o doprovodný pohyb – špička nohy kopající nohy je stále v prodlouţení bérce a 

směřuje za míčem, noha je stále zpevněna v kotníku a na ukončený 

doprovodný pohyb navazuje pohyb hráče bez míče. 

 

Obr. č. 19. Kinogram kopu přímým nártem (Vlastní zdroj) 
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Wang a Wiese-Bjornstalová (1994) uvádí, ţe předmětem kopu přímým nártem je 

vykonat maximální sílu k vystřelení míče směrem k bráně po dráze, která bude pro brankáře 

těţko chytatelná. Kvůli anatomickým a mechanickým výhodám pouţití kopu přímým nártem 

vyvolat maximální sílu při kopu, se jednalo a stále jedná o velmi populární techniku kopu 

během hry. Nicméně, bez odpovídajícího tréninku má mnoho hráčů velké obtíţe 

s provedením úspěšného a efektivního kopu. Ve skutečnosti nejsou schopni vykonat kop 

s maximální silou nebo často také míč podkopnou vysoko do vzduchu. To je důvod proč by 

trenéři a hráči měli znát, jaké mechanické zákonitosti jsou nezbytné k vykonání silného  

a přesného kopu přímým nártem. 

4.3.4.1 Kinematická analýza kopu přímým nártem 

 Fotbal je neustále se vyvíjející sportovní hra, ve které dochází ke vzniku nových 

trendů, které jsou poté viditelné divákovi na hrací ploše. Tyto trendy se nevyhnuli i námi 

probíraného tématu. a to střelby a střílení gólů. Prostor, ze kterého góly padají, ovlivňuje  

i způsob zvolené techniky kopu při zakončení.   

Na základě analýzy z Mistrovství světa v J. A. R z roku 2010 (obr. č. 20.), které je 

vrcholnou fotbalovou akcí na mezinárodní scéně pozorujeme, ţe branky nejčastěji padají z 

prostoru pokutového území. Hviţď (2011) uvádí, ţe z celkového počtu 145 gólů, které na 

šampionátu padly, jich bylo 119 (82,1 %) vstřeleno z prostoru do 16 m od brankové čáry. 

Z prostoru brankového a pokutového území. Zbylých 26 (17,9 %) branek, bylo dosaţeno za 

hranicí pokutového území.  

 

Obr. č. 20. Prostor střelby (Hviţď, 2011) 
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Celkem 32 branek vsítili hráči z brankového území, a to především z prvního doteku, 

kdy není na zpracování čas. Jednalo se zejména o zakončení hlavou a vnitřní stranou nohy 

tzv. „placírkou“. Z velkého vápna byla rozvlněna síť za zády brankáře počtem 87 branek. Pro 

vstřelení těchto branek byla nejčastěji pouţita technika kopu přímým nártem a vnitřní stranou 

nohy, z pokutových kopů pak vnitřní nárt. Za hranici šestnácti metrů se hráči prezentovali 

vstřelením 26 branek. Zpravidla šlo o střelby z volných kopů za pomoci techniky kopu 

přímým nebo vnitřním nártem. 

 

Obr. č. 21. Kinogram kopu přímým nártem (Zahálka in Buzek a kol., 2007) 

Zahálka a kol. (2010) spolu s Levanonem a Dapenem (1998) i Wangem a Wiese-

Bjornstalovou (1994) uvádí, ţe střely přímým nártem lze rozdělit na pohybový cyklus  

o několika fázích (7). Zahálka (2010) přidává do kinematické analýzy kopu přímým nártem 

naměřené aritmetické průměry úhlových hodnot mezi jednotlivými segmenty těla od 12 hráčů 

pohybující se na výkonnostní fotbalové úrovni. Celistvý průběh pohybu kopu přímým nártem 

je viditelný na obr. č. 21. Tento pohyb je poté rozfázovaný ne jednotlivé etapy zobrazené na 

obr. č. 22, které si rozebereme. 
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Obr. č. 22. Kinematická analýza kopu přímým nártem (Zahálka a kol., 2010) 

První fáze je nazvána fází posledního kroku a okamţiku kontaktu stojné nohy s 

povrchem. Stojná noha (SN) je ve flexi (168,72°) a dopadá zhruba na vzdálenost stopy vedle 

míče přes patu. Kyčel SN je v addukci a zevně rotuje. Dochází k rozšíření (extenzi) švihové 

nohy (ŠN), která je dokončena flexí v koleni (119,43°). Kotník SN je ve fázi odtaţení 

(abdukci, 121,58°) a dochází v něm k pomalému pohybu ve směru pronace. 

Došlap je následující druhou fází. Při došlapu dochází ke kontaktu celého chodidla 

stojné nohy s povrchem. Švihová noha přechází z pohybu vzad do pohybu vpřed. Postupně 

dochází k rotaci pánve kolem stojné nohy a přenosem stehna švihové nohy. V koleni švihové 

nohy pokračuje nadále flexe (88,50°). Špička nohy směřuje dolů a je zpevněna, pokud by byla 

relaxovaná, tak bude ztracena síla vloţena do kopu. Hlava je drţena pevně a oči udrţují 

kontakt s místem, kde je míč a kde se švihová noha setká s míčem.  

Třetí fáze vyrovnání boků, kdy kyčel švihové nohy přechází do flexe a dochází 

k abdukci, dokud zůstává zevní rotace. Bok švihové nohy pokračuje v pohybu a rotuje kolem 

nohy stojné. Pokud bychom chtěli porovnat vyrovnání boků u kopu přímým nártem vůči 

ostatním technikám kopů, přišli bychom k závěru, ţe vyrovnání boků u kopu přímým nártem 

probíhá výrazně rychleji. Koleno švihové nohy dále zvyšuje své pokrčení (flexi) a to na 

hodnotu (174,40°) oproti původním (170,73°). Pata ve třetí fázi dosahuje maximální výšky od 

země a to 79,02 cm. 
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Flexe stojné nohy je fází číslo čtyři. Stojná noha pokračuje ve flexi. Na začátku čtvrté 

fáze dosahuje flexe hodnoty (167,46°) a na konci dosahovala (164,65°). Během této fáze 

dochází k patrnému vychýlení ramen, které se průměrně pohybuje od 0° do 15°. Kotník 

švihové nohy dosahuje nejvyšší rychlosti vzhledem k ose z právě ve flexi stojné nohy. Ve 

výzkumu Zahálky a kol. (2010) byla rychlost kotníku 5,33 m/s. 

Pátou fázi je extenze stojné nohy, která se projevuje v počátcích extenzí kolene stojné 

nohy v řádu jednotek stupňů. U extenze nohy švihové je tomu rovněţ tak. Švihová noha míjí 

nohu stojnou a ve stejný čas je kotník v addukci a ve flexi (45,55°) k bérci, zatímco pohyby 

do stran jsou minimální. Dochází k výměně postavení boků, při níţ pravý bok přechází přes 

bok levý. Švihová noha se i nadále pohybuje směrem vpřed. 

Předposlední fáze číslo šest je fází, kdy dochází ke kontaktu nohy s míčem. Oproti 

předešlé fázi dochází k větší extenzi (168,26°) o několik málo stupňů. U nohy švihové 

dochází k zvětšení rozdílu v řádu desítek stupňů (o 36,44° tzn. na hodnotu 116,46°). V této 

fázi je také pozorovatelný nárůst extenze v kotníku švihové nohy během kontaktu s míčem, 

kdy z hodnoty (125,32°) nabyl hodnoty (146,53°). 

Poslední částí na řetězci kinematického rozboru kopu přímým nártem je fáze 

dokončení pohybu, která je charakteristická maximální extenzí v koleni stojné (170,30°) tak  

i švihové (152,90°) nohy. Kyčel ŠN je externě rotovaná a přechází spolu s kotníkem do flexe. 

Velé (2006) dodává, ţe všechny tyto pohybové fáze vyţadují součinnost CNS, která 

umoţňuje při kopu dodat míči správný směr, rychlost a tělu vykonat dané pohybové úkony 

nezbytné pro úspěšné provedení kopu. 
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5 Shrnutí 

Domnívám se, ţe teoretická část byla sepsána a uspořádaná tak, ţe po jejím přečtení 

nám vyplyne jedna podstatná myšlenka, s které se dozvíme, ţe jednotlivé části od sportovního 

tréninku, ovlivnění pohybových schopností aţ po charakteristiku kopu a kinematickou 

analýzu, spolu úzce souvisejí a navazují jedna na druhou. Pokud chce být fotbalový hráč 

připraven (komplexně), jak po taktické, technické tak fyzické i psychické stránce, je zapotřebí 

si uvědomit co podmiňuje jeho výkon ze všech stran. Pokud bude vědět, znát a ovládat výše 

zmíněné body, domnívám se, ţe si s finální částí, za kterou můţeme označit, přenesení  

a předvedení těchto poznatků na hrací ploše v opakované zápasové činnosti, poradí mnohem 

lépe neţ hráč, který tyto poznatky bude postrádat. 

Při zaměření se na hlavní část práce a to fotbalové kopy a explozivní sílu DK, nám 

vyvstane otázka, jak tyto dva pojmy spolu korelují? Jak se trénují? Jak se ovlivňují? Zlepším 

se pouze specifickým, obecným tréninkem explozivní síly nebo oběma zároveň?  

Domnívám se a souhlasím s Jebavým a kol. (2007), ţe rozvoj kaţdé pohybové 

schopnosti je podmíněn systematičností od rozvoje obecné schopnosti směrem k rozvoji 

schopnosti speciální. U silových schopností by měl být nejprve zajištěn obecný silový základ, 

který by poslouţil jako pevný základ pro nadstavbovou část ve formě speciální síly. 

Domnívám se, ţe shodně tomu tak bude u explozivní síly. Nejdříve bychom měli pracovat  

a vybudovat základ v obecné výbušnosti a následně navázat výbušností při specif. činnostech. 

 Myslím si, ţe pro rychlost kopu, budou a jsou důleţité obě dvě sloţky explozivní síly. 

Mluvili jsme zde o systematičnosti, která se dle mého uplatňuje i v tomto případě. Můţeme 

přeskočit „fázi vybudování základu“, ale jak poté bude fungovat „nadstavba“? Kdyţ není 

z čeho čerpat a z čeho vycházet. Obecně můţeme říci, ţe pokud fotbalista bude mít dobrou 

úroveň explozivní síly DK, zvládnutou techniku kopu, a popř. genetickou předurčenost 

v zastoupení rychlých svalových vláken ve svalech je předurčen k tzv. „dělovkám či 

pumelicím“ (střelám s velkou razancí, kdy míč dosahuje maximálních rychlostí. 

 Pro rozvoj explozivní síly se nejčastěji dle Havla a Hnízdila (2009) pouţívají metody 

rozvoje silových schopností, kterými jsou: 

 Metoda rychlostní (rychlostně silová, dynamických úsilí). 

 Metoda kontrastní (variabilního působení) 

 Metoda plyometrická (reaktivní, rázová) 
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6 Cíle a úkoly práce, hypotézy 

. V této kapitole budou rozepsány cíle, úkoly práce a hypotézy. Cíle praktické úseku 

výzkumné části byly stanoveny před teoretickým oddílem diplomové práce. Po ustanovení 

prvotních cílů, byly stanoveny posloupné úkoly, které bylo nutno splnit pro dosaţení těchto 

cílů a poté na ně bylo moţné navázat dalšími cíli, které byli jiţ kognitivně náročnějšími. Podle 

typu specifického testování byly stanoveny hypotézy, které jsem dosaţenými výsledky  

a následným vyhodnocením testováním buďto potvrdil či vyvrátil. Na základě zpracování  

a vyhodnocení hypotéz bylo dosáhnuto cíle diplomové práce. 

6.1 Cíl práce 

Cílem práce bylo zaznamenat, posoudit změny a ověřit účinnost prováděné intervence 

ve sledovaném období ve vývoji rychlosti střelby spolu s odrazovou schopností ve skoku 

dalekém odrazem snoţmo u fotbalového týmu působícího v 5. nejvyšší fotbalové soutěţi 

v Německu, konkrétně v lize nesoucí název Oberliga NOFV - Süd. Dále sledovat případné 

vedlejší činnosti hráčů, které by mohli mimo intervenční program (IP) ovlivnit explozivní sílu 

DK a také zaznamenat obsahovou náplň jednotlivých tréninků, včetně docházky hráčů na tyto 

tréninkové jednotky. Tyto informace je moţné vidět v příloze č. 10 a č. 11. 

6.2 Úkoly práce 

 Úkolem mé diplomové práce bylo zajistit fotbalový oddíl, u něhoţ bylo moţné 

testování a intervenci provádět. Spolu s trenéry fotbalového týmu sladit intervenční jednotky 

společně s tréninky tak, aby nedošlo k narušení plynulosti tréninkové jednotky a nebyla 

ovlivněna hráčská připravenost k tréninku. Na začátku sledovaného období změřit jejich 

rychlost střelby z jednokrokového rytmu spolu s délkou odrazu ve skoku snoţmo, totéţ 

zopakovat v polovině a poté na závěr 6-ti týdenního sledovaného období v průběhu podzimní 

části soutěţe. Zpracovat a porovnat dosaţené výsledky rychlosti střelby a délky odrazu mezi 

jednotlivými měřeními u fotbalového týmu. Dále sledovat jednotlivé tréninkové jednotky, 

které hráči absolvovali. Kromě tréninkových jednotek sledovat také jejich individuální 

přípravu, pokud se v ní naskytly cvičení na ovlivnění explozivní síly dolních končetin. 

Závěrem kontrolovat jejich výkony za pomoci testové baterie a kontrolního měření. 

 Studium literatury zabývající se tímto tématem 

 Zhotovení seznamu a záznamového listu testovaných osob. 

 Vytvoření testové baterie. 
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 Provedení prvního měření rychlosti střelby a délky odrazu u vybraného 

fotbalového týmu. 

 Provést shodné průběţné testování uprostřed sledovaného období. 

 Ukončit testování stejným výstupným testováním na konci sledovaného 

období v průběhu podzimní části soutěţe. 

 Vyhodnocení dat s komentářem. 

 Posoudit výsledky ke stanoveným hypotézám. 

6.3 Hypotézy 

Hypotéza č. 1. 

Předpokládám, ţe vlivem intervenčního programu, který byl zaměřen na rozvoj 

explozivní síly DK, nedojde k pozitivnímu ani negativnímu ovlivnění rychlosti střelby. 

Hypotéza č. 2. 

Předpokládám, ţe vlivem intervenčního programu, který byl zaměřen na ovlivnění 

explozivní síly DK, nedojde k pozitivnímu ani negativnímu ovlivnění odrazových schopností, 

které byly testovány za pomoci skoku dalekého odrazem snoţmo. 

Hypotéza č. 3. 

Předpokládám, ţe nárůst rychlosti střelby bude větší v období, ve kterém daná skupina 

prováděla intervenční cvičení zaměřená na ovlivnění explozivní síly DK, neţ v období, ve 

kterém intervenční cvičení neprováděla. 

Hypotéza č. 4. 

Předpokládám, ţe nárůst ve skoku dalekém odrazem snoţmo a celkově zlepšení 

odrazové síly, bude větší v období, ve kterém daná skupina prováděla intervenční cvičení 

zaměřená na ovlivnění explozivní síly DK, neţ v období, ve kterém intervenční cvičení 

neprováděla. 
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7 Metodika práce 

V praktické části diplomové práce jsem k získání poţadovaných hodnot pouţili 

kvantitativního výzkumu. Testová baterie se skládala ze specifického testu explozivní síly DK 

– kopu z jednokrokového rytmu a testu obecné explozivní síly DK – odrazu. Testování 

proběhlo během podzimní části fotbalové sezóny a v úvodu se jej zúčastnilo 19 hráčů. 

V průběhu sledovaného období vypadlo 5 hráčů ze sledovaného souboru z důvodu zranění či 

nesplnění kritéria pro absolvování testování.  

7.1 Charakteristika výzkumného souboru 

Do výzkumného souboru pro zjišťování rychlosti střelby a délky skoku odrazem 

snoţmo jsme zapojili 19 členů fotbalového týmu, který se skládal ze 17 hráčů a 2 brankářů. 

V průběhu sledovaného období došlo z celkového počtu 19 testovaných probandů ke zranění 

čtyř z nich a jeden byl navíc vyřazen z důvodu nesplnění kritérií pro testování. Ke splnění 

kritérií pro testování bylo potřeba absolvovat minimálně 7 z 8 intervenčních jednotek. 

Testování v plném rozsahu dokončilo 14 probandů. Fotbalový tým působí v 5. nejvyšší 

německé soutěţi, jejíţ jiţní část nese název Oberliga NOFV - Süd. Věk testovaných hráčů byl 

v rozmezí od 20 do 34 let. Oslovení hráči s testováním a anonymním zveřejněním informací 

týkajících se jejich výšky, váhy, věku a výsledků souhlasili a spolupracovali podle potřeby. 

Hráči včetně brankářů absolvovali zpravidla 4 - 5 tréninkových jednotek (TJ) týdně, 

plus samozřejmě 1 utkání, které bylo hráno zpravidla o víkendu. Pokud bylo v týdenním 

mikrocyklu vloţené utkání i v průběhu týdne, počet tréninkových jednotek tomu byl následně 

uzpůsoben. V rámci sledovaného období, v průběhu podzimní části fotbalové soutěţe, 

absolvoval tým 28 TJ a odehrál 6 mistrovských utkání (MU). O 1 MU byl tým připraven 

z důvodů nevyhovujícího terénu. Pokud nedošlo ke střídání hráče ze základní sestavy 

náhradníkem, bylo vytíţení hráčů v MU v délce celého zápasu (90 min). V průběhu celého 

utkání mohl trenér ze základní sestavy vystřídat nanejvýš 3 hráče. Všichni zdraví hráči se 

zúčastnili TJ a MU tak, jak jim to dovolovalo jejich osobní nasazení. Nejniţší účast na 

trénincích společně s mistrovskými utkáními u hráčů, kteří absolvovali všechna testování ve 

sledovaném období, byla 75 %. TJ byly zaměřeny především na rozvoj herních dovedností  

a pohybových schopností – koordinaci, agility, vytrvalosti, rychlosti a síly. Tréninkový deník 

včetně náplně tréninků je rozepsán v příloze č. 10. Dále je v příloze č. 11. uvedena docházka 

jednotlivých probandů na TJ a minutáţ, kterou odehráli v mistrovském utkání. 

 



71 
 

7.2 Charakteristika podmínek testování  

Všechna testování proběhla na fotbalovém stadionu VFC Plauen. Na hřišti je travnatý 

povrch přírodního charakteru, na kterém byl prováděn test rychlosti střelby. Údrţba 

travnatého hřiště je zajišťována pravidelným hnojením za pomoci speciální strojní techniky. 

Atletický ovál, na kterém byl vykonáván test ve skoku dalekém odrazem snoţmo, je vybaven 

polyuretanovým povrchem, který je pruţný, odolný, kvalitní a hlavně vyhovující pro 

dlouhodobé tréninkové a závodní zatíţení. Je vhodný, jak pro školní dráhy, tak pro 

výkonnostní sport.  

Probandi byli sportovně oblečeni. Měli na sobě několik vrstev, jelikoţ testování 

probíhalo v podzimních/zimních měsících. Při oblékání většinou probandi dodrţují pravidla 

cibulového efektu, jelikoţ musí být oblečeni teple a musí být schopni výkonu v TJ. Postačilo 

funkční tričko a spodky, syntetické triko, mikina, tepláky a šusťáková bunda spolu 

s nákrčníkem a čepicí. Test rychlosti střelby prováděli hráči v kopačkách, dle jejich výběru. 

Mohli uţít tzv. „lisovky“ - kopačky s plastovými špunty nebo tzv. „lisokolíky“ - kopačky 

s kombinací plastových a ţelezných špuntů (viz. příloha č. 7.). Pro test ve skoku dalekém 

odrazem snoţmo pouţívali sportovní obuv – tenisky. Kromě obuvi, bylo uţito ve všech 

testováních jednoho a téhoţ míče velikosti 5 (viz. příloha č. 7.), který byl napumpován vţdy 

na stejnou tlakovou hladinu, a to 0,8 baru. 

Provádění testů probíhalo vţdy ve stejné obuvi, kterou si hráč zvolil u 1. Testování. 

Tzn., pokud hráč u 1. testování uţil „lisokolíky“, tak je uţil i v následujícím 2. a 3. testování. 

To samé platí i pro test ve skoku dalekém a sportovní obuvi – tenisek.  

7.3 Průběh testování 

Vstupní testování proběhlo 24. 10. 2020, kdy vrcholila podzimní část 5. nejvyšší 

německé fotbalové soutěţe. Kontrolní testování navázalo v polovině 6 – ti týdenního 

sledovaného období a to 15. 11. 2020. Výstupní testování se uskutečnilo na konci 

sledovaného období, konkrétně 6. 12. 2020. Náplní testování byl test rychlosti střelby a skok 

daleký odrazem snoţmo.  

Den před samotným vstupním testováním proběhlo s probandy obeznámení s 

celistvým procesem testování. Nejprve proběhlo slovní seznámení v kabině, o co se bude 

jednat. Jaké rozcvičení bude na hřišti následovat a jaké testy budou probandi vykonávat. 

Jakmile tomu všichni porozuměli, došlo k přesunu na hřiště, kde hromadnou formou 

probíhalo rozcvičení, které se skládalo s atletické a odrazové abecedy, dynamického 
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strečinku, protaţení a přihrávkového cvičení. Jakmile bylo rozcvičení u konce, přesunuli jsme 

se k jednotlivým stanovištím (skoku dalekému odrazem snoţmo a k rychlostnímu radaru, kde 

se testovala rychlost střely). Na stanovištích bylo kaţdému probandovi umoţněno vykonat  

2 seznamovací/cvičné pokusy. Před kontrolním a výstupním testováním praktické 

seznamování jiţ neprobíhalo, aby nedocházelo k osvojování si/učení jednotlivých testů, pouze 

bylo slovně připomenuto rozcvičení, postup a průběh testování. 

V den samotného testování byl kaţdý hráč přiřazen náhodným výběrem 

(randomizace), přičemţ byla pouţita metoda losování, zda jako první vykoná po rozcvičení 

test ve skoku dalekém či test měření rychlosti střely. Zároveň proběhlo náhodné rozlosování 

hráčů do jednotlivých sk. A a sk. B. Rozcvičení bylo sepsáno do písemné podoby a předáno  

1. z pomocníků, který dohlíţel na jeho průběh. 2. pomocník dohlíţel na postavení míče  

a jednokrokový rytmus při měření rychlosti střely. 3. pomocník měl na starosti stanoviště na 

skoku dalekém a já (4.) jsem obsluhoval a zapisoval údaje z rychlostního radaru a hodnotil, 

zda střela zasáhla vyznačenou kruhovou výseč, do které měla střela směřovat. Nejprve šli na 

řadu probandi, kteří podle výběru začínali na testu měření rychlosti střely a poté probandi 

začínající na skoku dalekém, tak aby nedocházelo ke zmatku na stanovištích. Na rozcvičení 

přicházeli probandi vţdy jednotlivě, ve 4 min. intervalech, tak aby na počátečním stanovišti 

před samotným testováním nezchladli. Časově to vycházelo následovně: po dokončení 

rozcvičení začínal proband za 1 min. testováním, na měření rychlosti střely proband 

absolvoval 5 pokusů, mezi jednotlivými kopy byl interval odpočinku (IO): 20 s, po dokončení 

kopů měl proband 2 min. pauzu, při které docházelo k výměně fotbalové obuvi za běţeckou  

a přesunu (cca 10 m) na následující stanoviště, na skoku dalekém proband absolvoval  

3 pokusy, mezi nimiţ byl IO: 20s. Při testování probandů začínajících na stanovišti ve skoku 

dalekém vše probíhalo pouze v otočeném pořadí. V tab. č. 2. je pro lepší přehlednost zobrazen 

věk, hmotnost, výška a zda jeho dominantní kopací noha je pravá či levá. 

 

 

 

 

 

 



73 
 

Tab. č. 2. Údaje o hráčích 

Údaje o hráčích 

Označení Věk Výška/cm 
Dominantní 

noha 

Hmotnost/kg – před 

vstupním test. 

Hmotnost/kg – po 

výstupním test. 

Hráč A1 20 191 Pravá 90 

+ − 2 kg 

Hráč A2 32 186 Levá 83 

Hráč A3 26 186 Pravá 81 

Hráč A4 23 177 Pravá 74 

Hráč A5 34 188 Pravá 86 

Hráč A6 20 178 Pravá 80 

Hráč A7 20 178 Pravá 78 

Hráč B1 23 194 Pravá 84 

Hráč B2 26 178 Pravá 74 

Hráč B3 20 178 Pravá 71 

Hráč B4 20 183 Pravá 69 

Hráč B5 22 172 Levá 72 

Hráč B6 20 183 Pravá 70 

Hráč B7 22 172 Pravá 66 

7.4 Intervenční program 

Na základě ustanovení výzkumu jsme spolu s vedoucím diplomové práce vytvořili IP, 

jehoţ cílem bylo ovlivnit explozivní sílu DK. Program byl navrţen tak, aby vyhovoval 

jednotlivým hráčům a nebyl pro ně náročný, co se techniky zvolených cviků týče. Program 

byl sestaven tak, aby korespondoval s časovými a fyzickými nároky daného sportovního 

odvětví. Myslíme tím pevně stanovený harmonogram tréninkového a zápasového rytmu, který 

naše intervence nesměla nějak negativně ovlivnit a narušit.  

IP byl zařazen na začátek TJ a po domluvě s realizačním týmem mu bylo vyhrazeno 

35 min včetně rozcvičení (15´ rozcvičení + 20´ intervence). Rozcvičení před kaţdým 

intervenčním programem bylo shodné pro obě skupiny a skládalo se s prvku atletické  

a odrazové abecedy, dynamického strečinku a protaţení. Zvolili jsme 4 cviky, u kterých jsme 

nadefinovali příslušné parametry velikosti zatíţení: počet opakování, intenzitu cvičení, 

intervaly odpočinku mezi jednotlivými cviky a způsob odpočinku.  

Jak jiţ víme z předchozích kapitol, sledované období trvalo 6 týdnů. V první polovině 

sledovaného období prováděli intervenci sk. A a sk. B prováděla jinou činnost, kterou můţete 
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spatřit v příloze č. 10. Jelikoţ se jedná o „cross-over“ studii, došlo v polovině sledovaného 

období k výměně rolí obou skupin. Sk. A prováděla jinou činnost a sk. B intervenční cvičení. 

Podrobnou charakteristiku, provedení, chyby, kterých je potřeba se u provedení 

jednotlivých cviků vyvarovat a příslušně nadefinované parametr velikosti spolu s grafickým 

doplněním o vizuální ukázku cviků nalezneme v příloze č. 5. Zde si pouze vyjmenujeme 

zvolené 4 cviky pro IP. Jednalo se o: 

 Split squats – Výpady 

 Split squat jumps – Střídavé výpady s odrazem 

 Squat jumps – Dřepy s výskokem 

 Single leg vertical jump - Vertikální výskoky odrazem z jedné nohy 

Po skončení sledovaného období, jsme probandům poloţili otázku na jejich 

subjektivní pocit z absolvovaného testování a hlavně intervenčního programu. Probandi 

hodnotili výzkum, jako ve škole známkami 1 (nejlepší) – 5 (nejhorší). Výsledy vidíme v grafu 

č. 1.  

Graf. č. 1. Výsledky dotazníkového šetření 

 

Dále bylo moţné kromě číselné škály připsat komentář. Mezi pozitivními ohlasy, které 

se vyskytli u hodnocení 1 a 2, se nejčastěji vyskytli komentáře k navrţeným intervenčním 

cvičením, kde řada probandů pochválila rozšíření obzorů pro cviky na explozivní sílu DK. 

Výtky k intervenčnímu programu se naskytli u hodnocení 3 a 4, kde řada probandů poukázala 

i na technickou náročnost některých ze cviků. Co se týče samotného testování, převládalo ve 
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všech případech hodnoceno kladné. Byl zájem zejména o test rychlosti střelby, ve kterém 

hráči zjistili, jak jsou na tom v porovnání s ostatními, stejně tak jak u skoku dalekého. 

7.5 Použité testy 

Cílem měření bylo zjistit a porovnat rychlost střelby a odrazové schopnosti v kategorii 

muţů ve sledovaném 6 – ti týdenním sledovaném období v průběhu podzimní části soutěţe. 

Po konzultaci s vedoucím práce byl pouţit specifický test explozivní síly DK – kop a test 

obecné explozivní síly DK – odraz, jednalo se o:  

o Test rychlosti střelby při kopu přímým nártem 

o Skok daleký odrazem snoţmo 

Test rychlosti střelby při kopu přímým nártem 

Charakteristika testu: Tento test měří explozivní sílu DK uţité při kopu přímým nártem.  

Za pomoci radaru Stalker ATS II, nám je umoţněno změřit rychlost míče po zmíněném kopu. 

Pomůcky: Radar Stalker ATS II, fotbalový míč, síť, kuţely 

Provedení: Kop je prováděn z jednokrokového rytmu. Hráč došlapuje stojnou nohou vedle 

míče, dochází k nápřahu a švihu kopající nohy s následným úderem do míče plochou přímého 

nártu. Kop je zakončen doprovodným pohybem. Kinogram provedení kopu je uveden 

v příloze č. 9. 

Měření: Radar byl umístěn v dostačující vzdálenosti tak, aby zachytil rychlost míče a aby při 

napnutí sítě nedošlo k zasáhnutí radaru. Na síti byla vyznačena kruhová výseč, do které hráči 

měli svůj kop cílit. V případě nezasáhnutí vymezené kruhové výseče byl pokus hodnocen jako 

nezdařený. Osa míč a radar vytvářela jednu přímou linii tak, aby nedocházelo k ţádným 

úhlovým odchylkám. Podrobné informace o vzdálenostech jsou uvedeny v příloze č. 9. 

Průběh testu: 

1. Zapněte Stalker radar ATS II, nadefinujte příslušný mód, který je vyuţit u daného testu.  

V našem případě se jednalo o „Carnival mode“. 

2. Umístěte radar tak, aby s měřeným objektem (míčem) tvořil jednu přímku. 

3. Zvolte měření maximální rychlosti 

4. Zahajte měření stiskem spouště či u ovládání přes PC stiskem klávesy Enter. 

5. Změřte rychlost míče, který byl kopnut přímým nártem z jednokrokového rytmu. 
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6. Zapište si dosaţenou maximální rychlost míče a opakujte postup od bodu č. 4 do té doby, 

neţ proband absolvuje všechny své pokusy.  

Chyby: Nedodrţení jednokrokového rytmu, poskočení před kopem, netrefení vymezeného 

prostoru, pohybující se míč, jiná technika kopu neţ byla zadána. 

Výsledky: Zobrazí se na displeji radaru, při propojení radaru s PC se výsledky ukáţou ve 

spuštěném softwarovém programu, přes který je moţno radar ovládat. Displej radaru ukazuje 

maximální rychlost míče. 

Skok daleký odrazem snožmo 

Charakteristika testu: Tento test měří výbušnou sílu dolních končetin a také obratnostní 

úroveň. Test je také součástí testové baterie pro děti a dospělé EUROFIT A UNIFITTEST. 

Pomůcky: Sportovní obuv s pevnou podráţkou - tenisky, pevný povrch, páska na vyznačení 

odrazu, měřící pásmo. 

Provedení: Z mírného stoje rozkročného (chodidla rovnoběţně), podřep, předklon, zapaţit – 

odrazem snoţmo skok daleký vpřed se současným švihem paţí vpřed. Úkolem je skočit co 

nejdále, přičemţ se skáče od zřetelně vyznačené čáry. Skok opakujeme třikrát  

a zaznamenáváme nejlepší výkon. Hodnoty jsou udávány v cm. Kinogram provedení skoku je 

uveden v příloze č. 8: 

Měření: Délku skoku měříme od odrazové čáry k místu dotyku pat s podloţkou při doskoku. 

Chyby: Poskočení před odrazem, doskok na niţší nebo vyšší podloţku, neţ je úroveň 

odraziště, pouţití hřebových treter. 
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7.6 Popis přístroje STALKER ATS II 

 Pro test, při kterém byla změřena rychlost střely fotbalovým míčem, byl pouţit 

profesionální sportovní radar STALKER ATS II (obr. č. 24.), který je produktem americké 

firmy Stalker Sport. Pro účel tohoto testu je plně dostačující. 

 Jedná se o ruční radar pro rychlé a přesné měření rychlosti jakéhokoliv pohybujícího 

se předmětu ve vzduchu, na zemi či ve vodě. Je konstruován tak, aby jej kromě ručního 

měření bylo moţné umístit na pevný či mobilní stativ. Díky pouţití stativu tak radar můţe být 

pevně zafixování v průběhu jednotlivých měření. 

 Radar funguje na principu Dopplerova jevu, který popisuje změnu frekvence a vlnové 

délky přijímaného oproti vysílanému signálu. Frekvence vlnění (např. zvuku) vysílaného 

zdrojem, závisí na rychlosti vzájemného pohybu zdroje a pozorovatele. Takovéto radary se 

dají označit jako tzv. „Dopplerovské radary“. Měření je zaloţeno na skutečnosti, ţe rozdíl 

mezi frekvencí vysílaného a odraţeného mikrovlnného signálu je přímo úměrný rychlosti 

pohybujícího se objektu/předmětu. 

 

Obr. č. 23. Kompletní balení radaru STALKER ATS II (Vlastní zdroj) 

 Jeho hlavní výhodou je, ţe je pouţitelný pro změření jakéhokoliv pohybujícího se 

objektu např. běţce, míče, auta atd. Jeden radar nám tedy umoţní a nahradí hned několik 

přístrojů s odlišnými funkcemi. Je velmi dobře přenosný. Přístroj váţí necelý 1kg včetně 

baterie, která slouţí zároveň jako madlo radaru. S tímto madlem dosahuje rozměrů 18,7 cm na 

výšku, 7,2 cm na šířku a 20,1 cm na délku.  Ovládání přístroje se můţe na první pohled jevit, 

jako velice obtíţné. Po zapnutí přístroje se uţivateli ukáţe menu, které obsahuje zejména 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Frekvence
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlnov%C3%A1_d%C3%A9lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlnov%C3%A1_d%C3%A9lka
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spoustu zkratek, jejichţ významem si uţivatel nemusí být zcela jist. Proto je nedílnou součástí 

balení také příručním manuálu, ve kterém se uţivatel seznámí s příslušným nástavním pro 

dané měření, které bude provádět. Kompletní balení radaru můţeme vidět na obr. č. 23. Radar 

je tedy potřeba napřed nakonfigurovat a poté je moţno začít s měřením. Po jeho vypnutí 

zůstane konfigurace uloţena. Pokud budeme provádět stejný typ měření, stačí radar pouze 

zapnout a můţeme pokračovat v rozdělané práci. Radar lze pouţívat jako samostatný přístroj, 

anebo jej lze za pomoci softwaru a propojovacího kabelu spojit s počítačem a ovládat tak 

radar z něj. Výhodou propojení s počítačem je, ţe jednotlivě naměřené hodnoty, je moţné si 

ukládat, a kromě jednoho jevu, zjistíme jevů více, např. nezjistíme pouze maximální 

dosaţenou rychlost, ale k ní můţeme pozorovat i akceleraci či deceleraci sledovaného 

předmětu/objektu. Doporučení pro výběr testu a konfiguraci nalezneme také na webových 

stránkách společnosti Stalker Sport www.stalkerradar.com. 

 

Obr. č. 24. Radar STALKER ATS II (Vlastní zdroj) 

 Přístroj STALKER ATS II nabízí 4 módy, které uţivatel můţe vyuţít při svém 

výzkumu. Jedná se o: 

o Car mode – je pouţíván nejčastěji ke změření rychlosti auta nebo ostatních objektů. 

Nejpřesnější měření nastane tehdy, pokud vůz míří směrem přímo k radaru anebo 

od něj. Na cestě mezi zkoumaným vozem či jiným objektem se nenachází ţádný 

úhel, který by měření zkresloval. Měření probíhá v přímé linii. 

o Baseball mode – pokud radar nastavíme do baseball módu, tak nám přístroj zobrazí 

maximální rychlost vypuštění míčku z odhodové ruky a postupný vývoj rychlosti, 

která po vypuštění míčku klesá (deceleraci). Ideální poloha pro monitorování 
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rychlosti v baseball módu je za chytačem, tak aby měl radar volnou cestu pro 

změření rychlosti. 

o Carnival mode – radarová pistole můţe být nainstalována k hlášení rychlosti 

odhozeného/kopnutého míče na horizontu mezi oběma cíli. Pokud je radar 

instalovaný na straně, tak mezi subjekty a radarem vzniká velký úhel, který ale je 

přístrojem automaticky upraven tak, aby zobrazoval skutečnou rychlost míče. 

o Tennis mode – je hodně podobný baseballovému módu. Stejně jako výše 

zmiňovaný mód změří maximální (servisovou) rychlost a deceleraci servírovaného 

míče. Rozpětí podání je rozsáhlé v rámci vymezeného úseku na kurtu. Kompromis 

pro vhodné umístění přístroje je uprostřed kaţdého konce kurtu. Na toto místo 

přichází spousta podání přímo v jedné linii mezi podávajícím a radarem, proto 

právě toto umístění. Podání samozřejmě nejdou jen v jedné linii, ale do různých 

stran kurtu, proto je rychlost změřena ve velkých úhlech a musí dojít tak k přepočtu 

hodnot, kde je úhel brán v potaz. 

K okamţitému vyhodnocení např. maximální rychlosti slouţí displej radaru. 

Analyzační software nám umoţní sledovat kaţdý výkon a poskytuje grafické znázornění 

akcelerace, maxima a decelerace. 

7.7 Analýza dat 

 Údaje z vybraného specifického a obecného testu explozivní síly DK byly 

zaznamenány do tabulek počítačového programu Microsoft Excel a vypočteny pomoci 

softwarového programu Jamovi a R, kde byla data zpracována, pomocí matematicko – 

statistických metod. Pro výsledkovou část jsme se rozhodli pouţít maximální naměřené 

hodnoty z obou testů, oproti aritmetickým průměrům, jelikoţ rozptyl hodnot naměřených 

během vstupního, kontrolního a výstupního testování byl velmi široký a došlo by tak ke 

zkreslení hodnot. Kompletní data jsou k nahlédnutí v příloze č. 12 a č. 13. Pouţili jsme dále 

korelační analýzu, pro zjištění vztahu mezi zvolenými testy a Mix design ANOVU, kterou 

jsme ověřili statistickou významnost vlivu intervence pro obě proměnné. 
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8 Výsledky kvantitativní analýzy 

V rámci měření sportovců byly sledovány 2 proměnné, skok do dálky v jednotkách cm 

a nejvyšší naměřená hodnota rychlosti při střelbě v jednotkách km/h. Z fotbalového klubu 

bylo vybráno 19 sportovců a ti byli následně otestováni na sledované proměnné. V průběhu 

sledovaného období se 4 sportovci zranili a 1 nesplnil kritéria podmínek testování. Z těchto 

důvodu byli vyřazeni ze sledovaného vzorku. Testovaná populace 14 sportovců byla 

rozdělena do 2 skupin, skupiny A a skupiny B.  

Měření sledovaných proměnných probíhalo ve 3 etapách, které byly od sebe vzdáleny 

kaţdá 22 dní. První měření proběhlo 24. 10. 2019 (časová proměnná T1), druhé měření se 

uskutečnilo 15. 11. 2019 (časová proměnná T2) a třetí měření se konalo 6. 12. 2019 (časová 

proměnná T3). U skupiny B probíhala intervence aţ v čase T2 - T3 (v čase T1 neprobíhala), 

přičemţ u skupiny A byla intervence z počátku, tedy T1 - T2 a v době T3 jiţ neprobíhala.  

Odborné informace, které byli udávány u jednotlivých tabulek, byly odcitovány 

z Učebnice matematické biologie od Holčíka a Komedy (2015). 

Analýza založená na popisné statistice 

Před otestováním statistické významnosti se podíváme na získaná data. K této prvotní 

statistické analýze byly vybrány následující metody: aritmetický průměr, minimum, 

maximum, variační rozpětí variační koeficient, absolutní přírůstek a relativní přírůstek. 

Statistika průměru je míra polohy a poskytuje informaci o hodnotě, kolem které se vyskytují 

hodnoty sledované proměnné. Další pouţité statistiky jsou mírami variability. Statistika 

minima, respektive maxima je uţitečná pro jednoduché zobrazení nejmenší, respektive 

největší hodnoty v datasetu a jsou základem pro výpočet variačního koeficientu. Variační 

rozpětí je definováno jako rozdíl mezi největší a nejmenší hodnotou v datasetu. Jedná se o 

jednoduchou míru variability poskytující informaci o rozměru intervalu hodnot. Jelikoţ 

pracujme s časovou řadou zahrnující 3 období, tedy t = 1, 2 a 3, přičemţ v analýze byly přímo 

porovnávány hodnoty na konci sledovaného období (T3) s hodnotami na začátku sledovaného 

období (T1), bylo porovnání hodnot v čase T3 a T1 pouţito, statistiky absolutního přírůstku a 

relativního přírůstku. Absolutní přírůstek podává informaci o růstu či poklesu časové řady 

v původních měřených jednotkách. V tabulce č. 3 je označeno jako „Rozdíl mezi T3 a T1“. 

Statistika relativního přírůstku porovnává, o kolik procent se změnila hodnota časové řady. 

V tabulce č. 3 je označeno jako „v %“. 
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 Tab. č. 3. zobrazuje hodnoty pro sledovanou proměnnou skok do dálky. Při pohledu 

na celkový průměr je zcela zřejmé, ţe došlo k růstu mezi obdobím T3 a T1 u všech probandů. 

Průměrně hodnoty vzrostly o 7, tedy 3 %. Průměr ve skupině A vzrostl o 6 (3 %) a průměr ve 

skupině B vzrostl o 8 (3%). Na první pohled se jedná o přibliţně stejné hodnoty se stejným 

procentuálním navýšením, ale statistika rozdílu T3 a T1 informuje o jednom problematickém 

pozorování. Hráč A3 se významně odlišuje v rámci své skupiny A, jelikoţ u tohoto 

pozorování došlo ke zlepšení o hodnotu 24, která tvoří 11 % nárůst. Pokud provedeme 

statistiku průměru bez tohoto pozorování, tak sice průměr v T1 je vyšší, a to z důvodu, ţe 

dané pozorování mělo v rámci skupiny nejmenší naměřenou hodnotu, ale následně to sníţí 

ostatní statistiky. Porovnáním průměru ve skupině A, bez pozorování A3 za celé období, 

dojde ke sníţení významnosti nárůstu v této skupině, a to z důvodu ţe rozdíl pro průměr 

v období T3 oproti T1 bez pozorování A3 má absolutní přírůstek 3, coţ je 1% nárůst. Je zde 

významně niţší relativní přírůstek, neţ pokud by byla skupina měřena s pozorováním A3. 

Tento princip pouţívají ve statistice, tzv. Jackknife statistiky, které jsou zaloţené na hledání 

pozorování, které vybočují z populace tím, ţe se vţdy vyhodí ze statistik i-té pozorování  

a sleduje se, jak se měřená statistika mění bez daného pozorování. Ostatní pozorování za 

sledované období prodělaly malý aţ minimální růst v období T3 oproti období T1. Skupina B 

má, ale jiný trend neţ skupina A. Zatímco ve skupině A došlo k minimálním přírůstkům, 

pouze s jedním významným nárůstem, tak ve skupině B došlo k růstu hodnot u více 

pozorování, přičemţ dvě pozorování nevykazují změnu sledovaných hodnot. Pokud se 

podíváme na změny v průměru ve skupině B, tak bez těchto pozorování dochází ke změně 

průměru v období T3 oproti T1 o kladný absolutní přírůstek 11, který tvoří nárůst  

o 5%. Celkově, za celé sledované období lze pozorovat růst statistik v obou skupinách, 

přičemţ skupina A má pozorování s největším zlepšením, ale u skupiny B lze pozorovat 

převáţné zlepšení napříč celou skupinou. Toto tvrzení se opírá o statistiku relativního 

přírůstku, která díky svému relativnímu tvaru, umoţňuje porovnávat pozorování s různou 

dovedností schopnosti skoku do dálky a lépe tak zobrazuje jejich zlepšení v této disciplíně. 
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Tab. č. 3. Hodnoty a statistiky pro proměnnou skok do dálky 

ID Group T1 T2 T3 Rozdíl mezi T3 a T1 v % 

A1 A 238 242 241 3 1% 

A2 A 238 240 238 0 0% 

A3 A 215 247 239 24 11% 

A4 A 243 242 245 2 1% 

A5 A 228 231 229 1 0% 

A6 A 240 251 249 9 4% 

A7 A 244 247 247 3 1% 

B1 B 255 241 256 1 0% 

B2 B 209 218 226 17 8% 

B3 B 229 232 242 13 6% 

B4 B 270 274 282 12 4% 

B5 B 247 248 257 10 4% 

B6 B 248 249 248 0 0% 

B7 B 219 220 224 5 2% 

Průměr 237 242 245 7 3% 

Průměr (A) 235 243 241 6 3% 

Průměr (A) (-A3) 239 242 242 3 1% 

Průměr (B) 240 240 248 8 3% 

Max 270 274 282 12 4% 

Max (A) 244 251 249 5 2% 

Max (B) 270 274 282 12 4% 

Min 209 218 224 15 7% 

Min (A) 215 231 229 14 7% 

Min (B) 209 218 224 15 7% 

Var. Rozpětí 61 56 58 -3 -5% 

Var. Rozpětí (A) 29 20 20 -9 -31% 

Var. Rozpětí (B) 61 56 58 -3 -5% 

Legenda *ID – identifikace; Group - skupina 

Tab. č. 4 obsahuje výsledky pro druhou sledovanou proměnnou - nejvyšší naměřená 

hodnota rychlosti při střelbě. Při porovnání naměřených hodnot přes všechny zmíněné 

statistiky je nezbytné konstatovat, ţe zde v jednotlivých obdobích nedošlo k prakticky 

ţádnému rozdílu a obě skupiny dosahují přibliţně úplně stejných hodnot na konci období jako 

na začátku období 
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Tab. č. 4. Hodnoty a statistiky pro proměnnou naměřená hodnota rychlosti při střelbě 

ID GROUP T1 T2 T3 Rozdíl mezi T3 a T1 v % 

A1 A 48,6 49,4 48,8 0,2 0% 

A2 A 50,2 50,5 50,0 -0,2 0% 

A3 A 45,2 50,1 49,8 4,6 10% 

A4 A 48,8 49,8 49,9 1,1 2% 

A5 A 50,1 51,1 50,0 -0,1 0% 

A6 A 48,1 45 46,5 -1,6 -3% 

A7 A 49,7 49,9 50,1 0,4 1% 

B1 B 50,1 48,7 48,2 -1,9 -4% 

B2 B 50,1 49,5 49,7 -0,4 -1% 

B3 B 48,6 49,8 49,8 1,2 2% 

B4 B 49,6 49,9 48,5 -1,1 -2% 

B5 B 49,3 49,5 50,0 0,7 1% 

B6 B 48,2 46,2 49,9 1,7 4% 

B7 B 45,5 46,4 48,5 3 7% 

Průměr 48.7 49.0 49.3 1 1% 

Průměr (A) 48.7 49.4 49.3 0,6 1% 

Průměr (A) (-A3) 49.3 49.3 49.2 0,0 0% 

Průměr (B) 48.8 48.6 49.2 0 1% 

Průměr (B) (-B1,B6) 48.6 49.0 49.3 1 1% 

Max 50.2 51.1 50.1 -0,1 0% 

Max (A) 50.2 51.1 50.1 -0,1 0% 

Max (B) 50.1 49.9 50.0 -0,1 0% 

Min 45.2 45.0 46.5 1,3 3% 

Min (A) 45.2 45.0 46.5 1,3 3% 

Min (B) 45.5 46.2 48.2 2,7 6% 

Var. Rozpětí 5 6 4 -1,4 -28% 

Var. Rozpětí (A) 5 6 4 -1,4 -28% 

Var. Rozpětí (B) 5 4 2 -2,8 -61% 

Legenda *ID – identifikace; Group - skupina 

Analýza rozptylu (ANOVA) 

Analýza rozptylu (anglicky Analysis of variance, zkráceně ANOVA) slouţí pro 

porovnání vlivu kategorické proměnné, kterou zde představují skupina A a B, na kvantitativní 

spojité proměnné, kterou je zde naměřená hodnota skoku do dálky nebo naměřená rychlost při 

střelbě. Výzkum probíhal ve dvou etapách, kdy nejdříve byla jedna skupina podrobena 

intervenci a v druhé etapě byla intervenci podrobena druhá skupina. Pro tento postup 

výzkumu je nezbytné pouţít speciální typ ANOVA, který se nazývá Mixed between-within 

subjects ANOVA, či Mixed-design ANOVA. Podrobný popis této metody lze nalézt např. 
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v publikaci Pallant (2005). Před provedením statistického testování je nezbytné otestovat, 

zdali jsou splněny předpoklady pro pouţití vybrané metody.  

Těmito předpoklady jsou: 

 Ţádné významné odlehlé hodnoty 

 Normalita 

 Homogenita rozptylů 

 Předpoklad sféricity 

 Homogenita kovariancí 

ANOVA proměnné skok do dálky 

Před provedením analýzy je nezbytné přetransformovat tabulku proměnných do tvaru, 

na který lze aplikovat námi vybranou statistikou metodu. Nová tabulka (tab. č. 5.) obsahuje 

proměnné ID, group, time a score. Sloupec ID odkazuje na označení daného pozorování, 

sloupec group je kategoriální proměnná s úrovněmi A a B, a označuje skupinu, do kterého 

dané pozorování patří, sloupec time je také kategoriální proměnná, s úrovněmi T1,T2, a T3,  

a označuje období, ve kterém byly naměřené hodnoty sledované proměnné. Poslední sloupec 

score je spojitá kvantitativní proměnná, obsahující číselné hodnoty sledované proměnné, jeţ 

byly pozorovány. 

Tab. č. 5.: Data proměnné skok do dálky připravená pro mix-design ANOVA 

ID 
Time – T1 Time – T2 Time – T3 

Group Score Group Score Group Score 

A1 A 238 A 242 A 241 

A2 A 238 A 240 A 238 

A3 A 215 A 247 A 239 

A4 A 243 A 242 A 245 

A5 A 228 A 231 A 229 

A6 A 240 A 251 A 249 

A7 A 244 A 247 A 247 

B1 B 255 B 241 B 256 

B2 B 209 B 218 B 226 

B3 B 229 B 232 B 242 

B4 B 270 B 274 B 282 

B5 B 247 B 248 B 257 

B6 B 248 B 249 B 248 

B7 B 219 B 220 B 224 

Legenda *ID – identifikace; Group – skupina; Time – čas; Score – skóre 
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Žádné významné odlehlé hodnoty 

Pro identifikaci bylo pouţito statistiky, která porovnává hodnoty v krabičkovém grafu 

(graf. č. 2.) na základě kvantilů. Hodnoty nad Q3 + 1,5*IQR nebo pod Q1 - 1,5*IQR jsou 

povaţovány za odlehlé hodnoty. Hodnoty nad Q3 + 3 IQR nebo pod Q1 - 3 IQR jsou 

povaţovány za extrémní body (nebo extrémní odlehlé hodnoty). Q1 a Q3 je označení pro 

dolní a horní kvartil, respektive 25% kvantil a 75 % kvantil. IGR se nazývá mezikvartilové 

rozpětí a označuje hodnotu, do které spadá 50% hodnot mezi horním a dolním kvartilem. 

Graf. č. 2. Boxplot – porovnání hodnot na základě kvantilů 

 

Legenda *Group – skupina; Time – čas; Score – skóre 

Tab. č. 6. Identifikace extrémních pozorování 

Group Time Id Score Is.outlier Is.extreme 

A T1 A3 215 TRUE FALSE 

A T2 A5 231 TRUE FALSE 

Legenda *ID – identifikace; Group – skupina; Time – čas; Score – skóre, 

Is. outlier – je odlehlé; Is. Extreme - je extrémní 

Tab. č. 6. zobrazuje výsledky hledání odlehlých hodnot. Ač byly identifikovány dvě 

odlehlá pozorování, tak nebyly identifikovány jako pozorování extrémní. 

 



86 
 

Normalita 

Pro testování normality se pouţil Shapiro - Wilk„s test normality, coţ je test normality 

doporučovaný pro malé populace. Nulová hypotéza je, ţe výběr má normální rozdělení  

a alternativní hypotézou je negace tohoto výroku. Všechny hodnoty jsou testovány na hladině 

významnosti 5% a k rozhodování pouţíváme tzv. p-hodnotu, coţ je nejmenší hladina 

významnosti testu, při níţ na daných datech ještě zamítneme nulovou hypotézu.  

Tab. č. 7.: Výsledky Shapiro-Wilk testu normality 

Group Time Variable Statistic p 

A T1 Score 0.823 0.0690 

B T1 Score 0.965 0.859 

A T2 Score 0.932 0.566 

B T2 Score 0.938 0.623 

A T3 Score 0.942 0.661 

B T3 Score 0.942 0.654 

Legenda * Group – skupina; Time – čas; Score – skóre; Variable - proměnná 

Platí pravidlo, ţe pokud je p-hodnota menší neţ zvolená hladina významnosti, tak 

zamítáme nulovou hypotézu, zde normálním rozdělení. Při pohledu na sloupec p, který 

zobrazuje p hodnoty, lze vidět, ţe všechny testované výběry prošly testem na normalitu. 

Pro grafické zobrazení normality v datech lze vyuţít tzv. QQ grafu (viz. graf. č. 3.), 

neboli kvantil-kvantil graf, který porovnává teoretické kvantily normálního rozdělení 

s empirickými kvantily pozorovanými ve vzorku dat. Hodnoty, které mají přibliţně normální 

rozdělení, se pohybují v blízkosti dané přímky, která je vymezena šedou plochou. 
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Graf. č. 3. QQ graf proměnné skok do dálky 

 

Ve skupině A v T1 lze vidět jedno vychýlené pozorování. Nejedná se ale o tolik 

velkou odchylku a lze rozdělení skupiny A povaţovat stále za normální rozdělení. 

Homogenita rozptylů 

Homogenita rozptylů znamená, ţe máme ve všech skupinách přibliţně stejně velký 

rozptyl v datech. K tomuto otestování byl pouţit Levenův test. Ten má nulovou hypotézu, 

testující rovnost rozptylů, přičemţ alternativní hypotéza tvrdí heterogenitu rozptylů. Všechny 

hodnoty jsou testovány na hladině významnosti 5% a k rozhodování pouţíváme opět  

p-hodnotu. 

Tab. č. 8. Homogenita rozptylů 

Time Df1 Df2 Statistic p 

T1 1 12 2,6 0.133 

T2 1 12 4,51 0.0552 

T3 1 12 4,05 0.0673 

Legenda * Time – čas; Degree of freedom (Df) – stupeń volnosti 
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Platí pravidlo, ţe pokud je p-hodnota menší neţ zvolená hladina významnosti, tak pak 

zamítáme nulovou hypotézu, zde o homogenitě rozptylů. Při pohledu na sloupec p, který 

zobrazuje p hodnoty lze vidět, ţe všechny testované výběry prošly testem na homogenitu.  

I kdyţ T2 a T3 velmi těsně. 

Homogenita kovariancí 

Homogenita vzájemných kovariancí mezi pozorováními. „For each of the levels of the 

between-subjects variable the pattern of intercorrelations among the levels of the within-

subjects variable should be the same“ (Palant, str. 241, 2005). Tento předpoklad je testován 

jako součást analýzy pomocí Boxovy M statistiky. Protoţe tato statistika je velmi citlivá, měla 

by být pouţita konzervativnější alfa hladina 0,001. Cílem je, aby statistika nebyla významná 

(tj. p hodnota by měla být vyšší neţ 0,001). 

Tab. č. 9. Homogenita kovariancí 

Statistic p.value Parameter Method 

12,8 0.000343 1 Box's M-test for Homogeneity of Covariance ~ 

Legenda *Parameter – parametr; Method – metoda; p.value – p.hodnota 

Výsledky zobrazené v tab. č. 9 ukazují, ţe tento předpoklad nebyl splněn. 

Předpoklad sféricity 

Při výpočtu testu ANOVA pomocí statistického softwaru se automaticky kontroluje 

předpoklad sféricity.  

Výsledky ANOVA 

Tab. č. 10. Výsledky ANOVA 

Effect DFn DFd F p p<.05 Ges 

Group 1.00 12.00 0.130 0.725 
 

0.010 

Time 46388 15.28 6.633 0.016 * 0.040 

Group:Time 46388 15.28 3.010 0.096 
 

0.019 

Legenda * Group – skupina; Time – čas; Score – skóre; Effect – efekt; Df – stupeň volnosti 

V tab. č. 10. vidíme výsledky provedené Mix design ANOVA. Pro rozhodování o 

významnosti proměnných se zaměřením na hodnoty sloupce p a chceme mít hodnoty menší, 

neţ zvolená hladina významnosti 5%. Výsledky Mix-design ANOVA nevykazují 

signifikantní proměnné pro proměnnou skupinu (group) a proměnnou interakce mezi 

proměnnými skupinami a času, tedy group:time. Nebyl statistiky prokázán vliv interakce na 
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skupiny ve sledovaném období. Naopak jako statisticky významná proměnná vyšla proměnná 

času (time). 

Post-hoc testy 

Jelikoţ předchozí výsledky ANOVA vykazují nevýznamnou obousměrnou interakci, 

lze dále určit, zda lze nalézt v datech jiné další efekty. Cílem je dále interpretovat hlavní 

efekty pro kaţdou ze dvou proměnných: group a time. Významný hlavní účinek lze sledovat 

párovým porovnáním, ke kterému bude pouţito statistiky t-testů. 

Nejdříve provedeme několik párových t-testů pro časovou proměnnou - time, přičemţ 

jiţ ignorujeme původní rozdělení do skupin. Hodnoty p se automaticky upravují za pomocí 

statistického softwaru a Bonferroniho metody korekce vícenásobného testování. 

Tab. č. 11. Výsledky párového porovnání včetně proměnné času 

Y Group 1 Group 2 N1 N2 Statistic Df p p.adj p.adj.signif 

Score T1 T2 14 14 -1.61 13 0.13 0.39 ns 

Score T1 T3 14 14 -3.66 13 0.003 0.009 ** 

Score T2 T3 14 14 -1.74 13 0.106 0.318 ns 

Legenda * Group – skupina; Score – skóre;  

V tab. č. 11. máme zobrazeny výsledky párového porovnávání, kdy testované páry 

jsou zobrazeny ve sloupcích group 1 a group 2. Sloupec p.adj zobrazuje výsledky p-hodnoty 

upravené Bonferroniho korekcí. Jako statisticky významné vychází párové porovnání T1 s T3, 

čímţ se potvrzuje významnost proměnné time z modelu ANOVA.  

A to samé se provede pro proměnnou group, přičemţ tentokrát se ignoruje proměnná 

času. 

Tab. č. 12. Výsledky párového porovnání bez proměnné času 

Y Group 1 Group 2 N1 N2 p p.signif p.adj p.adj.signif 

Score A B 21 21 0.543 Ns 0.543 ns 

 
Legenda * Group – skupina; Score – skóre;  

Výsledky tabulky č. 12 poukazují, ţe párové porovnání nevykazuje statistickou významnost 

mezi skupinami. 
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ANOVA proměnné rychlost výkopu 

Před provedením analýzy je nezbytné přetransformovat tabulku proměnných do tvaru, 

na který lze aplikovat námi vybranou statistikou metodu. Nová tabulka (tab. č. 13.) obsahuje 

proměnné ID, group, time a score. Sloupec ID odkazuje na označení daného pozorování, 

sloupec group je kategoriální proměnná s úrovněmi A a B, a označuje skupinu, do kterého 

dané pozorování patří, sloupec time je také kategoriální proměnná, s úrovněmi T1,T2, a T3,  

a označuje období, ve kterém byly naměřené hodnoty sledované proměnné. Poslední sloupec 

score je spojitá kvantitativní proměnná obsahující číselné hodnoty sledované proměnné, jeţ 

byly pozorovány. 

Tab. č. 13. Data proměnné rychlost při výkopu připravená pro mix-design ANOVA 

ID 
Time – T1 Time – T2 Time – T3 

Group Score Group Score Group Score 

A1 A 48.6 A 49.4 A 48.8 

A2 A 50.2 A 50.5 A 50.0 

A3 A 45.2 A 50.1 A 49.8 

A4 A 48.8 A 49.8 A 49.9 

A5 A 50.1 A 51.1 A 50.0 

A6 A 48.1 A 45.0 A 46.5 

A7 A 49.7 A 49.9 A 50.1 

B1 B 50.1 B 48.7 B 48.2 

B2 B 50.1 B 49.5 B 49.7 

B3 B 48.6 B 49.8 B 49.8 

B4 B 49.6 B 49.9 B 48.5 

B5 B 49.3 B 49.5 B 50.0 

B6 B 48.2 B 46.2 B 49.9 

B7 B 45.5 B 46.4 B 48.5 

Legenda *ID – identifikace; Group – skupina; Time – čas; Score – skóre 

Žádné významné odlehlé hodnoty 

Pro identifikaci bylo pouţito statistiky, která porovnání hodnoty v krabičkovém grafu 

(graf. č. 4.) na základě kvantilů. Hodnoty nad Q3 + 1,5*IQR nebo pod Q1 - 1,5*IQR jsou 

povaţovány za odlehlé hodnoty. Hodnoty nad Q3 + 3 IQR nebo pod Q1 - 3 IQR jsou 

povaţovány za extrémní body (nebo extrémní odlehlé hodnoty). Q1 a Q3 je označení pro 

dolní a horní kvartil, respektive 25% kvantil a 75 % kvantil. IGR se nazývá mezikvartilové 

rozpětí a označuje hodnotu, do které spadá 50% hodnot mezi horním a dolním kvartilem. 
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Graf. č. 4. Boxplot – porovnání hodnot na základě kvantilů 

 

Legenda *Group – skupina; Time – čas; Score – skóre 

Tab. č. 14. Identifikace extrémních pozorování 

Group Time ID Score is.outlier is.extreme 

A T1 A3 45.2 TRUE FALSE 

B T1 B7 45.5 TRUE FALSE 

A T2 A6 45 TRUE TRUE 

A T3 A6 46.5 TRUE TRUE 

Legenda *ID – identifikace; Group – skupina; Time – čas; Score – skóre, 

Is. outlier – je odlehlé; Is. Extreme - je extrémní 

Tab. č. 14. zobrazuje výsledky hledání odlehlých hodnot. Byly identifikovány 4 odlehlá 

pozorování, který byla současně označena i za pozorování extrémní. 

Normalita 

Pro testování normality se pouţil Shapiro - Wilk„s test normality, coţ je test normality 

doporučovaný pro malé populace. Nulová hypotéza je, ţe výběr má normální rozdělení  

a alternativní hypotézou je negace tohoto výroku. Všechny hodnoty jsou testovány na hladině 

významnosti 5% a k rozhodování pouţíváme tzv. p-hodnotu, coţ je nejmenší hladina 

významnosti testu, při níţ na daných datech ještě zamítneme nulovou hypotézu.  
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Tab. č. 15. Výsledky Shapiro-Wilk testu normality 

Group Time Variable Statistic p 

A T1 score 0.843 0.105 

B T1 score 0.825 0.0724 

A T2 score 0.716 0.00554 

B T2 score 0.775 0.0228 

A T3 score 0.673 0.00186 

B T3 score 0.805 0.0460 

Legenda * Group – skupina; Time – čas; Score – skóre; Variable - proměnná 

Platí pravidlo, ţe pokud je p-hodnota menší neţ zvolená hladina významnosti, tak pak 

zamítáme nulovou hypotézu, zde o normálním rozdělení. Normální rozdělení testy vychází 

pro A_T1 a B_T1, ostatní vychází na dané hladině významnosti, ţe nemají normální rozdělní. 

Pro grafické zobrazení normality v datech lze vyuţít tzv. QQ grafu, neboli kvantil-

kvantil graf, který porovnává teoretické kvantily normálního rozdělení s empirickými kvantily 

pozorovanými ve vzorku dat. Hodnoty, které mají přibliţně normální rozdělení se pak ohybu 

jí v blízkosti dané přímky, která je vymezena šedou plochou. 

Graf. č. 5. QQ graf proměnné skok do dálky 
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Graf. č. 5 zobrazuje výsledky grafického posouzení normality pro proměnou rychlosti 

při výkopu. Pro výběr A v T2 a A v T3 jsou vidět extrémní hodnoty, které vychylují křivku 

rozdělení. Tyto hodnoty byly vidět jiţ na obrázku 3 a byly i identifikovány testem na odlehlá 

pozorování. Skupina B v T2 a skupina B v T3 sice zde je v intervalu spolehlivost kolem 

křivky, ale dle Shapiro -Wilk„s testu těsně nemají normální rozdělení. 

Homogenita rozptylů 

Homogenita rozptylů znamená, ţe máme ve všech skupinách přibliţně stejně velký 

rozptyl v datech. K tomuto otestování byl pouţit Levenův test. Ten má nulovou hypotézu 

testující rovnost rozptylů, přičemţ alternativní hypotéza tvrdí heterogenitu rozptylů. Všechny 

hodnoty jsou testovány na hladině významnosti 5% a k rozhodování pouţíváme tzv.  

p-hodnotu, coţ je nejmenší hladina významnosti testu, při níţ na daných datech ještě 

zamítneme nulovou hypotézu. 

Tab. č. 16. Homogenita rozptylů 

Time Df1 Df2 Statistic P 

T1 1 12 0.0171 0.898 

T2 1 12 0.00449 0.948 

T3 1 12 0.0184 0.894 

Legenda * Time – čas; Degree of freedom (Df) – stupeň volnosti 

Platí pravidlo, ţe pokud je p-hodnota menší neţ zvolená hladina významnosti, tak pak 

zamítáme nulovou hypotézu, zde o homogenitě rozptylů. Při pohledu na sloupec p, který 

zobrazuje p hodnoty lze vidět, ţe všechny testované výběry neprošly testem na homogenitu.  

Homogenita kovariancí 

Homogenita vzájemných kovariancí mezi pozorováními (tab. č. 17.). „For each of the 

levels of the between-subjects variable the pattern of intercorrelations among the levels of the 

within-subjects variable should be the same“ (Palant., str.241, 2005). Tento předpoklad je 

testován jako součást analýzy pomocí Boxovy M statistiky. Protoţe tato statistika je velmi 

citlivá, měla by být pouţita konzervativnější alfa hladina 0,001. Cílem je, aby statistika nebyla 

významná (tj. p hodnota by měla být vyšší neţ 0,001). 
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Tab. č. 17. Homogenita kovariancí  

Statistic p.value Parameter Method 

12,8 0.000343 1 Box's M-test for Homogeneity of Covariance ~ 

Legenda *Parameter – parametr; Method – metoda; p.value – p.hodnota 

Výsledky zobrazené v tab. č. 17 ukazují, ţe tento předpoklad byl splněn. 

Předpoklad sféricity 

Při výpočtu testu ANOVA pomocí statistického softwaru se automaticky kontroluje 

předpoklad sféricity.  

Výsledky ANOVA 

Tab. č. 18. Výsledky ANOVA 

Effect DFn DFd F p p<.05 ges 

Group 1 12 0.169 0.688 
 

0.008 

Time 2 24 0.724 0.495 
 

0.023 

Group:Time 2 24 0.600 0.557 
 

0.019 

Legenda * Group – skupina; Time – čas; Score – skóre; Effect – efekt; Df – stupeň volnosti 

V tab. č. 18 opět pozorujeme na hodnoty sloupce p a chceme mít hodnoty menší neţ 

zvolená hladina významnosti 5%. Výsledky Mix-design ANOVA nevykazují signifikantní 

proměnné pro proměnnou skupiny (group), proměnou času (time) a proměnnou interakce 

mezi proměnnými skupiny a času, tedy group:time. Nebyl statistiky prokázán vliv interakce 

na skupiny ve sledovaném období.  

Post-hoc testy 

Jelikoţ předchozí výsledky ANOVA vykazují nevýznamnou obousměrnou interakci 

lze dále určit, zda lze nalézt v datech jiné další efekty. Cílem je dále interpretovat hlavní 

efekty pro kaţdou ze dvou proměnných: group a time. Významný hlavní účinek lze sledovat 

párovým porovnáním, ke kterému bude pouţito t-testů. 

Nejdříve provedeme několik párových t-testů pro časovou proměnnou time, přičemţ 

jiţ ignorujeme původní rozdělení do skupin. Hodnoty p se automaticky upravují za pomocí 

statistického software a Bonferroniho metody korekce vícenásobného testování. 
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Tab. č. 19. Výsledky párového porovnání včetně proměnné času 

Y Group 1 Group 2 N1 N2 Statistic Df p p.adj p.adj.signif 

Score T1 T2 14 14 -0.537 13 0.6 1 Ns 

Score T1 T3 14 14 -1.16 13 0.267 0.801 Ns 

Score T2 T3 14 14 -0.772 13 0.454 1 Ns 

Legenda * Group – skupina; Score – skóre; Df – stupeň volnosti 

V tab. č. 19 máme zobrazeny výsledky párového porovnávání, kdy testované páry jsou 

zobrazeny ve sloupcích group 1 a group 2. Sloupec p.adj zobrazuje výsledky p-hodnoty 

upravené Bonferroniho korekcí. Jako statisticky významné nevychází ţádné párové 

porovnání. 

A to samé se provede pro proměnnou group přičemţ tentokrát se ignoruje proměnná času. 

Tab. č. 20. Výsledky párového porovnání bez proměnné času 

Y Group 1 Group 2 N1 N2 p p.signif p.adj p.adj.signif 

Score A B 21 21 0.570 ns 0.570 Ns 

Legenda * Group – skupina; Score – skóre  

Výsledky zobrazené v tab. č. 20 ukazují, ţe párové porovnání nevykazuje statistickou 

významnost mezi skupinami. 
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Korelační analýza 

 Korelační analýza označuje v nejobecnějším smyslu míru stupně asociace dvou 

proměnných. Dvě proměnně jsou korelované (resp. asociované), jestliţe určité hodnoty jedné 

proměnné mají tendenci se vyskytovat společně s určitými hodnotami druhé proměnné.  

Pro měření korelace byla navrţena řada koeficientů. Liší se podle typu proměnných, pro které 

se vyuţívají. Při zkoumání korelačních vztahů má rozhodující význam kvalitativní rozbor 

příslušného materiálu. 

 Pearsonův korelační koeficient r zůstává i přes některé nedostatky je (např. je schopen 

porovnávat pouze 2 proměnné) nejdůleţitější mírou síly vztahu dvou náhodných spojitých 

proměnných X a Y. Korelační koeficient r nabývá hodnot z intervalu (-1; 1) a počítáme je z n 

párových hodnot. Hodnota korelačního koeficientu −1 značí zcela nepřímou lineární závislost, 

tedy čím více se zvětší hodnoty v první skupině znaků, tím více se zmenší hodnoty v druhé 

skupině znaků, např. vztah mezi uplynulým a zbývajícím časem. Hodnota korelačního 

koeficientu +1 značí zcela přímou lineární závislost, např. vztah mezi rychlostí bicyklu  

a frekvencí otáček kola bicyklu. Pokud je korelační koeficient roven 0, pak mezi znaky není 

ţádná statisticky zjistitelná lineární závislost. 

Korelace mezi testem ve skoku do dálky a testem rychlosti střelby 

Před provedením analýzy je nezbytné přetransformovat tabulku proměnných do tvaru, 

na který lze aplikovat námi vybranou statistikou metodu. Tab. č. 21 obsahuje proměnné ID, 

group, max. peak (T1-T3) ve skoku dalekém (cm) a naměřené rychlosti (km/h). 
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Tab. č. 21. Max hodnoty T1-T3 ve skoku do dálky a rychlosti střelby 

ID 

Time: T1-T3 

Max. peak – skok do dálky  Max. peak  - rychlost střelby 

Group Score Group Score 

A1 A 49,4 A 242 

A2 A 50,5 A 240 

A3 A 50,1 A 247 

A4 A 49,9 A 245 

A5 A 51,1 A 231 

A6 A 48,1 A 251 

A7 A 50,1 A 247 

B1 B 50,1 B 256 

B2 B 50,1 B 226 

B3 B 49,8 B 242 

B4 B 49,9 B 282 

B5 B 50,0 B 257 

B6 B 49,9 B 249 

B7 B 48,5 B 224 

Korel. koeficient (r) 0,01 

Legenda * ID – identifikace; Group – skupina; Score – skóre; Time – čas; Max. peak – maximální hodnota 

Z výpočtu Pearsonova korelačního koeficientu r, nám při jeho hodnotě r = 0,01 

vyplývá, ţe závislost mezi těmito dvěma veličinami – skoku dalekému odrazem snoţmo  

a rychlostí střelby, panovat nebude. Jak jiţ bylo výše zmíněno, pokud je výsledek korelační 

analýzy roven blízko 0, značí nám to neexistující korelaci. Pro grafické zobrazení korelace 

v datech lze vyuţít bodového grafu, který vidíme pod označením graf. č. 6. Subjektivní 

pohled na graf nám potvrzuje neexistující korelaci mezi zkoumanými proměnnými, jelikoţ 

hodnoty jsou umístěny zcela náhodně. 

Graf. č. 6. Grafické znázornění korelační analýzy 
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8.1 Interpretace získaných dat 

Hypotéza č. 1. 

Předpokládal jsem, ţe vlivem intervenčního programu, který byl zaměřen na ovlivnění 

explozivní síly DK, nedojde k pozitivnímu ani negativnímu ovlivnění rychlosti střelby.  

Tuto hypotézu jsem ověřil na základě porovnání naměřených hodnot dosaţených  

u vstupního, kontrolního a výstupního měření. Za pomoci provedených statistických analýz za 

jednotlivá období lze konstatovat, ţe nedošlo k prakticky ţádnému rozdílu. Probandi v obou 

skupinách A i B dosahují přibliţně úplně stejných hodnot na konci období jako v jeho 

počátcích. 

Hypotéza se potvrdila, nedošlo ke zhoršení ani zlepšení, nýbrţ ke stagnaci. 

Hypotéza č. 2. 

Předpokládal jsem, ţe vlivem intervenčního programu, který byl zaměřen na ovlivnění 

explozivní síly DK, nedojde k pozitivnímu ani negativnímu ovlivnění odrazových schopností, 

které byly testovány za pomoci skoku dalekého odrazem snoţmo.  

Tuto hypotézu jsem ověřil na základě porovnání naměřených hodnot dosaţených  

u vstupního, kontrolního a výstupního měření. Za pomoci provedených statistických analýz za 

jednotlivá období lze konstatovat, ţe došlo k růstu mezi vstupním a výstupním obdobím  

u všech probandů. Průměrně hodnoty vzrostly o 7, tedy 3 %. Průměr ve skupině A vzrostl o 6  

(3 %) a průměr ve skupině B vzrostl o 8 (3%).  

Hypotéza se nepotvrdila. 

Hypotéza č. 3. 

Předpokládal jsem, ţe nárůst rychlosti střelby bude větší v období, ve kterém daná 

skupina prováděla intervenční cvičení zaměřená na ovlivnění explozivní síly DK, neţ 

v období, ve kterém intervenční cvičení neprováděla.  

Výsledky kvantitativní analýzy pro proměnnou rychlosti střelby pomocí Mix design 

ANOVA neprokázaly ţádnou statistickou významnost u ţádné proměnné. Podrobná popisná 

analýza pomohla identifikovat, ţe ve sledovaném období nedošlo k prakticky ţádné změně 

hodnot této proměnné a oproti proměnné skoku dalekému odrazem snoţmo nelze pozorovat 

jakékoliv rozdíly v jednotlivých pokusech během a bez intervence.  

Hypotéza se nepotvrdila. 
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Hypotéza č. 4. 

Předpokládal jsem, ţe nárůst ve skoku dalekém odrazem snoţmo a celkově zlepšení 

odrazové síly, bude větší v období, ve kterém daná skupina prováděla intervenční cvičení 

zaměřená na ovlivnění explozivní síly DK, neţ v období, ve kterém intervenční cvičení 

neprováděla.  

Pokud bychom se zaměřili na data získané z popisné statistiky, zjistili bychom, ţe ve 

skupině A došlo v pěti ze sedmi případů k většímu růstu hodnot v období, ve kterém byla 

prováděná intervence. Nýbrţ, tyto rozdíly, toto zlepšení nelze povaţovat za statisticky 

významné. Skupina A, krom jednoho pozorování, nevykazuje prakticky ţádné statisticky 

významné zlepšení a lze říci, ţe její hodnoty v čase stagnují. Oproti tomu skupina B vykazuje 

trend ve zlepšení jednotlivých výkonů sportovců. V několika případech lze vidět zlepšení 

v období, ve kterém byla prováděna intervence, neţ v období bez ní. Dosaţené zlepšení lze 

povaţovat ze sportovního pohledu za mimořádné zlepšení, kterého se domnívám sportovci 

dosáhli na základě prováděné intervence, kterou prováděli v rámci tréninku ve sledovaném 

období. Z celkového pohledu, musíme konstatovat, ţe k signifikantním rozdílům nedošlo  

u všech probandů v obou skupinách, ale pouze u některých jednotlivců. 

Hypotéza se nepotvrdila 

 

  



100 
 

9 Diskuze 

 Laboratornímu či terénnímu testování jsou hráči na profesionální úrovni vystavováni 

přibliţně 2x aţ 3x za sezónu. Podstupují standardní kondiční testy ve speciálních laboratořích. 

Testy jsou pro všechny hráče stejné, bez rozdílu věku a pozice na hřišti. Zpočátku testování 

probíhá základní měření výšky, váhy a stability na pravé/levé noze. Závěrem testování bývá 

kondiční test na běţeckém trenaţeru, který udává hodnotu maximálního objemu kyslíku, 

kterého je hráč schopen vyuţít. Kromě laboratorních testů probíhají také testy terénní, která se 

konají zpravidla na hřišti. Skládají se z různých běhů, opičích drah apod. Tyto testy slouţí 

jako ukazatele rychlostních či vytrvalostních schopností. V našem výzkumu jsme pouţili 

specifický test explozivní síly DK – kop a test obecné explozivní síly DK – odraz, jednalo se 

o test rychlosti střelby při kopu přímým nártem a skok daleký odrazem snoţmo. 

V rámci studie bylo provedeno měření dvou proměnných (skoku do dálky a rychlost 

střelby) u 14 sportovců. Ti byli měřeni ve třech obdobích, které byly od sebe stejně vzdáleny - 

21 dní. Na začátku studie byli sportovci náhodně rozděleni do dvou skupin, A a B, přičemţ 

skupina A byla skupinou, která byla podrobena intervenci od začátku sledovaného období do 

jeho poloviny a v druhé etapě byla podrobena intervenci skupina B (od poloviny po konec 

sledovaného období). Cílem studie bylo ověřit účinnost prováděné intervence. Statistická 

významnost byla testována pomocí Mix-design ANOVA, která je určena pro tento typ 

výzkumu. Vztah mezi oběma proměnnými byl testovaná za pomoci korelační analýzy. 

Na základě Mix-design ANOVA nebyla prokázaná statistická významnost vlivu 

intervence pro obě proměnné. Jen u proměnné skoku do dálky byla prokázána statistická 

významnost vlivu času. U vztahu (korelace) mezi oběma proměnnými, nebyla prokázaná 

souvislost, proměnné nemají ţádnou lineární závislost. 

Důvody, které způsobily statistickou nevýznamnost intervence, můţeme označit jako 

limitující faktory celého výzkumu. Sledovanému období by svědčilo větší časové zveličení, 

z šesti týdenního cyklu na cyklus o minimálně osmi, nejlépe aţ dvanácti týdnech. Při delším 

sledovaném období by došlo i ke zvýšení počtu intervencí v řádu jednotek. Domnívám se, ţe 

obě tyto proměnné by poté mohli mít pozitivní vliv na ovlivnění explozivní síly DK  

a projevily by se ve zvolené testové baterii. Dalším limitujícím faktorem byla velikost 

sledovaného souboru. V úvodu studie bylo měřeno 19 sportovců. Tento počet se kvůli zranění 

či nesplnění kritérií pro testování sníţil na počet 14 osob, coţ způsobilo, ţe v kaţdé skupině 

pak bylo jen 7 sportovců. Nízký počet sportovců je dále způsoben celkovou šířkou kádru 
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zkoumaného fotbalové týmu a osobní časovou vytíţeností jednotlivých sportovců, kteří jako 

amatéři při výkonu fotbalové profese pravidelně docházejí do svého zaměstnání. Tento nízký 

počet probandů pravděpodobně způsobil selhání předpokladů pro pouţití statistického testu 

Mix-design ANOVA. Toto zjištění bylo bohuţel provedeno aţ jiţ po skončení prováděné 

intervence a období prováděného měření.  

Nebyla sice potvrzená statistická významnost, ale k analýze naměřených hodnot 

proměnných bylo pouţito i nástrojů popisné statistiky. Při prvním pohledu na data je zřejmé, 

ţe obě pozorované proměnné se od sebe liší. Proměnná rychlosti při kopu je prakticky pro 

všechny pozorované sportovce stejná ve všech sledovaných obdobích. Tuto proměnnou 

prohlašujme za nevýznamnou i z tohoto pohledu. Naopak v rámci proměnné skok do dálky 

odrazem snoţmo, lze při podrobném pohledu vidět zajímavé nuance, které kvůli nízkému 

počtu pozorování neprošly přes statistické testování. Při bliţším pohledu na data lze tyto 

informace naopak pozorovat. Skupina A, krom jednoho pozorování, nevykazuje prakticky 

ţádné zlepšení a lze říci, ţe její hodnoty v čase stagnují. Oproti tomu skupina B vykazuje 

trend ve zlepšení jednotlivých výkonů sportovců. Lze vidět zlepšení ve sledovaném období ve 

skoku do dálky z 209 cm na 226 cm, nebo z 270 cm na 282 cm, či z 229 cm na 242 cm. Tyto 

hodnoty lze povaţovat ze sportovního pohledu za mimořádné zlepšení, kterého se domnívám 

sportovci dosáhli na základě prováděné intervence, kterou prováděli v rámci tréninku ve 

sledovaném období. Jak jiţ ale bylo zmíněno, z důvodu malého počtu probandů nemohla tato 

čísla vyniknout a projít tak přes statistické testování. 

Při porovnání s ostatními studiemi, které se zaměřovaly, na měření rychlosti střelby ve 

fotbale, můţeme na obr. č. 25. vidět, ţe byla pouţita technika kopu přímým nártem, anglicky 

tzv. Instep kick, který byl aplikován shodně při výzkumu v této diplomové práci. Dalším 

společným znakem je jednokrokový rytmus pouţitý při kopu přímým nártem, který můţeme 

vyzdvihnout u prací (Isokawa a Lees, 1988; Kellis a kol., 2004). Autoři (Isokawa a Lees, 

1988; Kellis a kol., 2004) navíc testování obohatili o úhly, pod kterými byl jednokrokový 

rytmus prováděn. Největší rychlost byla naměřena u kopu pod úhlem 45°. U prvně jmenované 

studie byl výsledek 20,14 m.s
-1

 a u druhé studie, byl výsledek ještě vyšší a to 20,41 m.s
-1

.  

U ostatně zmiňovaných studií byly kopy zpravidla prováděny dvou či více krokových rytmů, 

popřípadě byl náběh libovolný. V tomto ohledu byla největší dosaţena rychlost kopu přímým 

nártem dosaţena u studie (Nunome et al., 2006a) a to 32,10 m.s
-1

.  

https://cs.glosbe.com/cs/en/zmi%C5%88ovan%C3%BD
https://cs.glosbe.com/cs/en/zmi%C5%88ovan%C3%BD
https://cs.glosbe.com/cs/en/zmi%C5%88ovan%C3%BD
https://cs.glosbe.com/cs/en/zmi%C5%88ovan%C3%BD
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Obr. č. 25. Rychlost míče (m.s
-1

) (Kellis a Katis, 2007) 
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K zahraničním kolegům se přidává i Zahálka a kol. (2010), který kromě analýzy 

pohybu hráče při kopu do míče, změřil rychlosti kopu míče přímým nártem v libovolně 

dlouhém rozběhu u dorostenecké fotbalové kategorie (tab. č. 22.). Nejvyšší hodnota z tohoto 

výzkumu byla dosaţena probandem č. 3, který dosáhl rychlosti 107,40 km.h
-1

 (29,80 m.s
-1

).  

Tab. č. 22. Rychlost míče při kopu přímým nártem v km/h (Zahálka a kol., 2010) 

 

 Při srovnání odrazové schopnosti ve skoku dalekém odrazem snoţmo, jsem narazil na 

obdobné testování probandů na úrovni bakalářských a diplomových prací, které se týkaly 

nejen fotbalu. Jednalo se kolektivní sporty – volejbal, basketbal či házenou. V těchto 

sportovních hrách se shodně jako u fotbalových hráčů projevuje odrazová síla např. ve 

volejbale při smečování, v basketbalu při „dunkování“ (smeči) či v házené při překonávání 

bloku soupeře. Při studiu praktické části těchto obdobných prací jsem se dozvěděl, ţe 

výsledky testování byly pozitivně ovlivněny pomocí intervence či tréninkového procesu. 

Pro další výzkumy, které se budou zabývat touto intervencí, lze doporučit navýšení 

počtu měřených sportovců a dále se nabízí i moţnost dlouhodobější studie, která by umoţnila 

zachytit a rozvinout celý potenciál prováděné intervence ke zlepšení sledovaných schopností 

u fotbalistů. 
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10 Závěr 

Cílem studie bylo ověřit účinnost prováděné intervence, její účinnost na ovlivnění 

explozivní síly DK u fotbalového týmu. Porovnat výsledky ze vstupního, kontrolního  

a výstupního testování, které proběhlo v rámci sledovaném období. Jak jiţ bylo řečeno 

v úvodu práce. Ve fotbale jsou pohybové schopnosti rozvíjeny zejména v přípravných 

obdobích (zimní a letní). My jsme ale výzkum situovali v průběhu soutěţe do části před zimní 

přestávkou. Podle Votíka (2005) je toto soutěţní období ve fotbale časově ohraničeno prvním 

a posledním mistrovským utkáním podzimního kola příslušné soutěţe. Základním 

poţadavkem je udrţet optimální sportovní formu celého týmu pokud moţno v celé délce 

tohoto období. Splnit tento poţadavek je velmi obtíţné a jen výjimečně je trenér schopen 

dosáhnout a udrţet maximální sportovní výkonnost všech hráčů po dobu přibliţně 13 - 15 

týdnů. Hlavním úkolem tohoto období je udrţet vysoký funkční stav organismu hráčů a v 

přípravném období získanou trénovanost a výkonnostní úroveň týmu. Ta je podmíněna jak 

udrţením kondiční připravenosti - úrovní obecných i speciálních pohybových schopností, tak 

kvalitou herního projevu, neustále zdokonalovaného nácvikem a hlavně herním tréninkem. 

Kvalita tréninkové práce se odráţí v její komplexnosti a schopnosti trenéra optimálně volit 

prostředky k dlouhodobému udrţení vysoké výkonnostní úrovně druţstva. Sloţitost těchto 

poţadavků pak narůstá s přibliţujícím se závěrem podzimního hlavního období.  

Pro vytvoření výzkumu jsem se inspiroval u diametrálně odlišného sportu – hokeje. 

Hokejisté mají oproti fotbalistům přípravné období v létě. Ve kterém ovlivňují také řadu 

pohybových schopností. Měsíc před koncem základní části a blíţícím se play off, přichází na 

řadu vloţená příprava. Tréninkové dávky se zde zintenzivňují tak, aby hráči vrchol sezóny, 

kterým je play off zvládli. Tréninková náplň testovaného fotbalového týmu byla zaměřena na 

různé herní dovednosti, pohybové schopnosti, taktické a technické činnosti. Zkoumaný tým 

působil v 5. nejvyšší německé fotbalové soutěţi. 

Hlavním cílem diplomové práce bylo zaznamenat, posoudit změny a ověřit účinnost 

prováděné intervence ve sledovaném období ve vývoji rychlosti střelby spolu s odrazovou 

schopností ve skoku dalekém odrazem snoţmo. K dosaţení tohoto cíle byla v diplomové práci 

provedena kvantitativní analýza intervenčního cvičení pomocí matematicko-statistické 

analýzy, z které pro potřeby diplomové práce byly vyuţity metody analýzy rozptylu 

(ANOVA) a analýzy korelace. Výzkum byl koncipován jako „cross over study“ neboli 

překříţená studie a z toho důvody bylo vyuţito pro měření rozdílů mezi skupinami  
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Mix design ANOVA. Tento hlavní cíl byl naplněn v kapitole 8, ve které jsou podrobně 

popsány výsledky jednotlivých statistických testů.  

Výsledky kvantitativní analýzy pro proměnnou skok daleký odrazem snoţmo pomocí 

Mix design ANOVA neprokázaly na statistické hladině významnosti 5 % signifikantní rozdíly 

v rozdělení hráčů do skupin dle probíhané intervence a jako signifikantní proměnná byla 

reportována proměnná času. Výsledky byly následně ověřeny pomocí párových t-testů, které 

opět nepotvrdily statistickou významnost rozdělení hráčů do skupin a opět potvrdily 

významnost faktoru času. Podrobná popisná analýza ovšem ukázala rozdíly mezi hráči. 

Skupina A se od skupiny B liší, přičemţ popisné charakteristiky ukázaly zlepšení převáţně 

pro skupinu B, která oproti skupině A vykazuje trend ve zlepšení jednotlivých sportovců. Lze 

vidět zlepšení ve sledovaném období ve skoku do dálky z 209 cm na 226, nebo 270 cm na 282 

cm, či 229 cm na 242 cm. Tyto hodnoty lze povaţovat ze sportovního pohledu za mimořádné 

zlepšení, kterého se domnívám sportovci dosáhli na základě prováděné intervence. Niţší 

počet hráčů, kteří se zúčastnili výzkumu, zapříčinil, ţe rozdíly mezi hráči nebyly prokazatelné 

přes statistické testování, ale při podrobném pohledu na jednotlivé hráče lze identifikovat dílčí 

zlepšení, či konstantní výsledky a je nezbytné poznamenat, ţe u ţádného z hráčů nedošlo ke 

zhoršení měřených výsledků.  

Výsledky kvantitativní analýzy pro proměnnou rychlosti střelby pomocí Mix design 

ANOVA neprokázaly ţádnou statistickou významnost u ţádné proměnné. Podrobná popisná 

analýza pomohla identifikovat, ţe ve sledovaném období nedošlo k prakticky ţádné změně 

hodnot této proměnné a oproti proměnné skoku dalekému odrazem snoţmo nelze pozorovat 

jakékoliv rozdíly v jednotlivých pokusech během a bez intervence.  

Výsledky korelační analýzy proměnných rychlosti střelby spolu s odrazovou 

schopností ve skoku dalekém odrazem snoţmo, pro které bylo vyuţito Personova korelačního 

koeficientu ukázalo prakticky nulovou lineární závislost mezi těmito proměnnými.  
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11 Přínos do praxe 

Přínos diplomové práce spočívá ve výzkumné části zaměřené na analýzu intervence 

vybraných cvičení pro fotbalové hráče. V rámci které byl sestaven doporučený cvičební plán, 

na zlepšení rychlostních a silových schopností DK a jehoţ výsledky byly měřeny během 

následujících období. Ač nebyla prokázaná statistická významnost intervence z důvodu 

malého vzorku pozorování, tak lze u jednotlivých hráčů pozorovat zlepšení u skoku dalekého 

odrazem snoţmo v řádu jednotek aţ desítek. Pro další výzkumné práce na toto téma či 

podobné téma lze doporučit větší testovaný vzorek a případně i delší období testování, aby se 

efekty prováděné intervence mohly naplno projevit. 

  



107 
 

12 Seznam použité literatury 

1. Arlington Soccer club: Introduction the coaching technique. [online]. 

Arlingtonsoccerclub.cz, 2016. [cit. 27. 3. 2020]. Dostupné z: 

http://www.arlingtonsoccerclub.org/introduction-to-coaching-technique/ 

2. ARMENTI, A. Jr., [online]. The Physics of Sports. American Instite of Physics: AIP-

Press, 1992. ISBN 978-0-88318-946-7. 

3. ASAI T., CARRE M., AKATSUKA T., HAAKE S. The curve kick of a footbal I: 

impact with the foot. Sports Engineering 5, 2002, 183-192. 

4. BARFIELD W. Effects of selected kinematic and kinetic variables on instep kicking 

with dominant and nondominant limbs. Journal of Human Movement Studies 29, 

1995, 251-272.  

5. BARFIELD W. R., KIRKENDALL D., YU B.  Kinematic instep kicking differences 

between elite female and male soccer players.   

Journal of Sports Science and Medicine 3, 2002, 72-79. Dostupné z: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24701127 

6. BEDŘICH, Ladislav. Fotbal: rituální hra moderní doby. Brno: Masarykova 

univerzita, 2006. ISBN 80-210-3927-2. 

7. BERNACIKOVÁ, M., KAPOUNKOVÁ, K., NOVOTNÝ J. et al. Fyziologie 

sportovních disciplín – fotbal [online]. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy 

univerzity, 2010, [cit. 20. 3: 2020]. Dostupné z: 

http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/ps10/fyziol/web/sport/hry-fotbal.html. - Nejvíce 

zatíţené svaly) 

8. BOKŠA, M., MENDLÍK, J. Střelba v kopané. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989. 

9. BUZEK, Mario. Trenér fotbalu "A" UEFA licence: 1.díl - obecné kapitoly : (učební 

texty pro vzdělávání fotbalových trenérů). Praha: Olympia, 2007. ISBN 978-80-7376-

032-8. 

10. CABRI J., DE PROFT E., DUFOUR W., CLARYS J.  The relation between muscular 

strength and kick performance. In: Science and Football. Eds: Reilly T., Lees A., 

Davids K., Murphy, W. London: E & FN Spon; 1988, 186-193. 

11. CISSIK, John M. a Michael BARNES. Sport speed and agility training. Monterey: 

Coaches choice, 2004. ISBN 1-58518-875-1. 

12. COOK, M., SHOULDER, J. Socccer Training – games, drills and fitness practices. 

London: A&C Black Publishers, 2003. ISBN 0-7136-6378-2. 

http://www.arlingtonsoccerclub.org/introduction-to-coaching-technique/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24701127
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/ps10/fyziol/web/sport/hry-fotbal.html


108 
 

13. COMMETTI. G., MAFFIULETTI. N. A., POUSSON. M., CHATARD. J. C., 

MAFFULLI. N., Isokinetic strength and anaerobic power of elite, subelite and 

amateur French soccer players. International Journal of Sports Medicin, 22, 2001, 45-

51. [cit. 27. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11258641 

14. COX, R. H., Sport Psychology: Concepts and Applications. Seribula, 2002.  

ISBN: 978-0078022470. 

15. ČÁP, O. Odrazová síla u fotbalových brankářů. Praha. 2017. 103 s. Bakalářská práce 

na UK FTVS. Vedoucí bakalářské práce Radim Jebavý. 

16. ČELIKOVSKÝ, Stanislav. Antropomotorika pro studující tělesnou výchovu.  

3. přeprac. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. Učebnice pro vysoké 

školy. ISBN 80-04-23248-5. 

17. DAWES. J., SHEPPARD, J., Developing Agility and Quickness. NSCA – National 

Strenght and Conditioning Association, 2019, ISBN: 978-1-4925-6951-0. 

18. DE PROFT E., CLARYS J., BOLLENS E., CABRI J., DUFOUR W. Muscle activity 

in the soccer kick. In: Science and Football. Eds: Reilly T., Lees A., Davids K., 

Murphy, W. J. London: E & FN Spon; 1988, 434-440. 

19. DOBRÝ, L. Didaktické základy sportovního tréninku. Obecná část učebních textů pro 

školení trenérů II. třídy. Praha: Olympia, 1983. 

20. DORGE H., BULL-ANDERSEN T., SORENSEN H., SIMONSEN E. Biomechanical 

differences in soccer kicking with the preferred and the non-preferred leg. Journal of 

Sports Sciences 20, 2002,  293-299. [cit. 27. 3. 2020]. Dostupné z: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12003274 

21. DOVALIL, Josef. Výkon a trénink ve sportu. 1. vyd. Praha: Olympia, 2002. 331 s. 

ISBN 8070337605. 

22. DOVALIL, Josef. Výkon a trénink ve sportu. 3. vyd. Praha: Olympia, 2009.  

ISBN 978-80-7376-130-1. 

23. DUTTA P., SUBRAMANIUM S. Effect of six weeks of isokinetic strength training 

combined with skill training on soccer kicking performance. In: Science and Soccer 

IV. Eds: Sprinks W., Reilly T., Murphy, A. London: Taylor and Francis;  

2002, 334-340. 

24. DYON, Nicolas a Yannick GADEN. Musculation et renforcement musculaire du 

sportif. Paris: Amphora, 2005. ISBN 9782851806741. 

25. EKBLOM B. Applied physiology of soccer. Sports Medicine 3, 1986, 50-60.  

[cit. 27. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3633120 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12003274
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3633120


109 
 

26. EKSTRAND, J., KARLSSON, J., & HODSON , A. Football medicine  

2003, (Vol. 562). 

27. Extrifit: Výpady [online]. Extrifit.cz, 2017 [cit. 27. 3. 2020]. Dostupné z: 

https://www.extrifit.cz/cs/blog/clanok/vypady 

28. FAJFER, Z. Trenér fotbalu mládeže (6 – 15 let). Praha: Olympia, 2005.  

ISBN 8070339330. 

29. GODIK M., FALES I., BLASHAK I. Changing the kicking accuracy of soccer 

players depending on the type, value and aims of training and competitive loads. 

In: Science and soccer II. Eds: Reilly T., Clarys J., Stibbe A.London: E&FN Spon; 

1993, 254-26. 

30. GONZALEZ, R., [online] Why the NFL's Field Goal Record Is Waiting to Be 

Smashed. Wired, 2019, August. [cit. 27. 3. 2020].  Dostupné z: 

https://www.wired.com/story/why-the-nfls-field-goal-record-is-waiting-to-be-

smashed/ 

31. GRASGRUBER, Pavel a Jan CACEK. Sportovní geny. Brno: Computer Press, 2008. 

ISBN 978-80-251-1873-3. 

32. HARVEY, G. Complete Soccer School, Usborne Publishing Ltd. (27 Oct. 2000). 

ISBN 0‐7460‐2917‐9.  

33. HATFIELD, B. D., WALFORD, G. A. Understanding anxiety: Implications for sport 

performance. National Strenght and Conditiong Associatio Journal, 9(2), 60-61. 

34. HIRTZ, P. (1997). Psychomotorisch-koordinative Fahigkeiten. In Měkota, K.  

a Novosad, J. Motorické schopnosti. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005.  

ISBN 80-244-0981-X. 

35. HOLČÍK, Jiří, KOMENDA, Martin (eds.) a kol. Matematická biologie:  

e-learningová učebnice [online]. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015.  

ISBN 978-80-210-8095-9. 

36. HOLIENKA, Miroslav. Futbal: hra, kondícia, tréning. Bratislava: Peter Mačura, 1997. 

ISBN 8088901596. 

37. HNÍZDIL, Jan a Zdeněk HAVEL. Rozvoj a diagnostika silových schopností. Ústí nad 

Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009. ISBN 978-80-7414-189-8 

38. HNÍZDIL, Jan a Zdeněk HAVEL. Rozvoj a diagnostika vytrvalostních schopností. 

Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2012. Monografie.  

ISBN 978-80-7414-476-9. 

https://www.extrifit.cz/cs/blog/clanok/vypady
https://www.wired.com/story/why-the-nfls-field-goal-record-is-waiting-to-be-smashed/
https://www.wired.com/story/why-the-nfls-field-goal-record-is-waiting-to-be-smashed/


110 
 

39. HNÍZDIL, Jan a Zdeněk HAVEL. Rozvoj a diagnostika koordinačních  

a pohyblivostních schopností. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad 

Labem, 2010. ISBN 978-80-8083-950-5. 

40. HVIŢĎ. L., Analýza vstřelených branek na Mistrovství světa ve fotbale 2010 v 

Jihoafrické republice. Praha, 2011. 72 s. Bakalářská práce na UK FTVS. Vedoucí 

bakalářské práce Mario Buzek 

41. CHOUTKA, Miroslav. Základy specializace v kopané: učební texty pro DS TŠ - 

kopaná. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 

42. ISOKAWA M., LEES A. A biomechanical analysis of the instep kick motion in 

soccer. Science and Football. Eds: Reilly T., Lees A., Davids K., Murphy W. J. 

London: E & FN Spon; 1988, 449-455. 

43. IVANKA, M., RUBICKÁ, J., LENKOVÁ, R., CABAN, E. Agilita a jej rozvoj vo 

futbale. vyd.1. Banská Bastrica: UFTS - sekcia vzdelávnia, 2009. s. 1-64. 

44. JANDA, V., Základy kliniky funkčních (nepatetických) hybných poruch. Brno: Institut 

pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků, 1982. 139 s.  

45. JEBAVÝ, R., HOJKA, V., KAPLAN, A. Kondiční trénink ve sportovních hrách. 

Grada Publishing, 2017. 192 s. ISBN: 978-80-247-4072-0. 

46. JAVŮREK, Jan. Vybrané kapitoly ze sportovní kineziologie. Praha: Československý 

svaz tělesné výchovy, 1986 

47. KAČÁNI, Ladislav. Tréning vo futbale. 1. vyd. Bratislava: Šport, slovenské 

telovýchovné vydavatel'stvo, 1988. 285 s. 

48. KELLIS E., KATIS A. Biomechanical Characteristics and Determinants of Instep 

Soccer Kick. Sport Science and Medicine. June 6(2), 2007, 154-165. [cit. 27. 3. 2020]. 

Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3786235/  

49. KELLIS E., KATIS A., GISSIS I. Knee biomechanics of the support leg in soccer 

kicks from three angles of approach. Medicine and Science in Sports and Exercise 36, 

2004, 1017-1028. [cit. 27. 3. 2020]. Dostupné z: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15179172 

50. KERMOND J., KONZ S. Support leg loading in punt kicking.  

Research Quarterly 49, 1978, 71-79. [cit. 27. 3. 2020]. Dostupné z: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/725270 

51. KIRKENDALL. D., T. Soccer anatomy. Human Kinetics, 2011.  

ISBN: 9780736095693. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3786235/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15179172
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/725270


111 
 

52. KOLLATH, E. Fotbal – technika a taktika hry. 1. vyd. Praha: Grada, 2006.  

ISBN 80-247- 1336-5.  

53. KULATKA, O. Analýza vstřelených branek ve fotbalové Lize mistrů 2007/ 2008. 

Praha, 2009. 77 s. Bakalářská práce na UK FTVS. Vedoucí bakalářské práce Mario 

Buzek 

54. KUNZ, M., [online]. 265 milion playing football. FIFA magazine, 2007, July, 10 – 15. 

[cit. 27. 3. 2020]. Dostupné z: 

https://www.fifa.com/mm/document/fifafacts/bcoffsurv/emaga_9384_10704.pdf 

55. KUTÁČ, P. Somatické parametry dorostenců jako faktor sportovní výkonnosti ve 

fotbale. 1. vyd. Pedagogická fakulta Ostravské Univerzity, 2013.  

ISBN 978-80-7464-277-7. 

56. LEES A., NOLAN L. The biomechanics of soccer: A review. Journal of Sports 

Sciences 16, 1998, 211-234. [cit. 27. 3. 2020]. Dostupné z: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9596356 

57. LEHNERT, Michal. Trénink kondice ve sportu. Olomouc: Univerzita Palackého v 

Olomouci, 2010. Monografie. ISBN 978-80-244-2614-3. 

58. LUHTANEN P. Kinematics and kinetics of maximal instep kicking in junior soccer 

players. In: Science and Football. Eds: Reilly T., Lees A., Davids K, Murphy, W. J. 

London: E & FN Spon; 1988, 441-448. 

59. LEVANON, J. & DAPENA, J. Comparasing of the kinematics of the full-instep and 

pass kicks in soccer. Medicine and science in sport and exercise. 30, 1998, 

917-927. 

60. MANOLOPOULOS E., PAPADOPOULOS C., KELLIS E. Effects of combined 

strength and kick coordination training on soccer kick biomechanics in amateur 

players. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports 16, 2006, 102-110. 

[cit. 27. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16533348 

61. MATOUŠEK, František a kolektiv. Základy kopané. Praha: OLYMPIA, 1973. 377 s. 

ISBN 27-004-73. 

62. MĚKOTA, Karel a Petr BLAHUŠ. Motorické testy v tělesné výchově a. 1. vyd. Praha: 

Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 335 s. 

63. MĚKOTA, Karel a Jiří NOVOSAD. Motorické schopnosti. Olomouc: Univerzita 

Palackého, 2005. ISBN 80-244-0981-X. 

https://www.fifa.com/mm/document/fifafacts/bcoffsurv/emaga_9384_10704.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9596356
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16533348


112 
 

64. MORAVEC, Roman. Teória a didaktika výkonnostného a vrcholového športu. 1. vyd. 

Bratislava: Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, 

2007. 240 s. ISBN 9788089075317. 

65. NARICI M., SIRTORI M., MOGNONI P. Maximal ball velocity and peak torques of 

hip flexor and knee extensor muscles. In: Science and Football. Eds: Reilly T., LEES 

A., DAVIDS K., MURPHY, W. J. LONDON: E & FN SPON; 1988, 429-433.  

66. NAVARA, M., BUZEK, M., & ONDŘEJ, O. Kopaná (teorie a didaktika). 1986, 

Praha: Státní pedagogické nakladatelství  

67. NUNOME H., ASAI T., IKEGAMI Y., SAKURAI S. Three-dimensional kinetic 

analysis of side-foot and instep soccer kicks. Medicine and Science in Sports and 

Exercise 34, 2002, 2028-2036. [cit. 27. 3. 2020]. Dostupné z: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12471312 

68. NUNOME H., IKEGAMI Y., KOZAKAI R., APRIANTONO T., SANO S.  

Segmental dynamics of soccer instep kicking with the preferred and non-preferred 

leg. Journal of Sports Sciences 24, 2006a, 529-541. [cit. 27. 3. 2020].  

Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16608767 

69. PARRISH, R. [online]. Maximum speed of ball. SportsRec, 2018, December. [cit. 27. 

3. 2020]. Dostupné z: https://www.sportsrec.com/6938474/maximum-speed-of-a-

football 

70. PERIČ, T. Sportovní příprava dětí. Praha: Grada, 2004. Děti a sport. ISBN 80-247-

0683-0. 

71. PERIČ, T., DOVALIL, J. Sportovní trénink. Praha: Grada, 2010. Fitness, síla, 

kondice. ISBN 978-80-247-2118-7. 

72. PLAGENHOEF S. Patterns of human motion. Englewood Cliffs, 1971, NJ: Prentice-

Hall 

73. PSOTTA, Rudolf. Fotbal: kondiční trénink: moderní koncepce tréninku, principy, 

metody a diagnostika, teorie sportovního tréninku. Praha: Grada, 2006.  

ISBN 8024708213. 

74. ROHR, B., SIMON, G., Fotbal – velký lexikon. Praha: Grada, 2005.  

75. Seminárky: Atletický trénink ve fotbale [online]. Seminárky.cz, 2010 [cit. 2017-07-26]. 

Dostupné z: http://www.seminarky.cz/Atleticky-trenink-ve-fotbale-812?id=812 

76. Simon. K., Single leg jumps. [online]. Youtube.com, 2013 [cit. 25. 3. 2020]. 

77. Soccer Skills and Techniques: in association with the Bobby Charlton Soccer School. 

Published by Abbeydale Press, 2002. ISBN 10: 1861470029. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12471312
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16608767
https://www.sportsrec.com/6938474/maximum-speed-of-a-football
https://www.sportsrec.com/6938474/maximum-speed-of-a-football
http://www.seminarky.cz/Atleticky-trenink-ve-fotbale-812?id=812


113 
 

 

78. Sportuzdar blog: Skokanský trénink – rozvoj odrazových schopností v základním 

tréninku [online]. Sportuzdar.blog.cz, 2007 [cit. 2017-07-26]. Dostupné z: 

http://sportuzdar.blog.cz/0708/skokansky-trenink-rozvojodrazovych-schopnosti-v-

zakladnim-treninku 

79. SINCLAIR, J., TAYLOR., P. J., ATKINS, S., BULLEN, J. [online] The influence of 

lower extremity kinematics on ball release velocity during in-step place kicking in 

rugby union.  International Journal of Performance Analysis in Sport, 2014, 14(1),  

s. 64-72. 

80. Tabata workout: Výpady s výskokem – pro pevné a silné nohy. [online]. 

Tabataworkout.cz, 2016 [cit. 27. 3. 2020]. Dostupné z: 

https://www.tabataworkout.cz/vypady-s-vyskokem-pro-pevne-a-silne-nohy/ 

81. Tabata workout: Dřep s výskokem – cvik pro sexy zadek. [online]. Tabataworkout.cz, 

2016 [cit. 27. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.tabataworkout.cz/drepy-s-vyskokem-

cvik-pro-sexy-zadek/ 

82. TAINA F., GREHAIGNE J., COMETTI G. The influence of maximal strength 

training of lower limbs of soccer players on their physical and kick performances. 

In: Science and soccer II. Eds: Reilly T., Clarys J., Stibbe, A. London: E&FN Spon; 

1993, 98-10. 

83. TEIXEIRA, L., Kinematics of kicking as a function of different sources of constrain 

on accuracy. Perceptual and Motor Skills. 1999, 88, 785-789. [cit. 27. 3. 2020]. 

Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10407885 

84. TROLLE M., AAGAARD P., SIMONSEN J., BANGSBO J., KLAYSEN K. Effects 

of strength training on kicking performance in soccer. Science and soccer II. Eds: 

Reilly, T., Clarys, J., Stibbe, A. London: E&FN Spon. 1993, 95-98. 

85. TSAOUSIDIS N., ZATSIORSKY V. Two types of ball-effector interaction and their 

relative contribution to soccer kicking. Human Movement, Science 15, 1996,  

s. 861-876. 

86. VÉLE, František. Kineziologie: přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro 

diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. Vyd. 2., (V Tritonu 1.). Praha: 

Triton, 2006, 375 s. ISBN 80-7254-837-9. 

87. VENCEL, Alexander. Trenér brankárov. 1. Bratislava: ITEM, spol., 2013.  

ISBN 978-80-971447-7-7. 

https://www.researchgate.net/journal/1474-8185_International_Journal_of_Performance_Analysis_in_Sport
https://www.tabataworkout.cz/vypady-s-vyskokem-pro-pevne-a-silne-nohy/
https://www.tabataworkout.cz/drepy-s-vyskokem-cvik-pro-sexy-zadek/
https://www.tabataworkout.cz/drepy-s-vyskokem-cvik-pro-sexy-zadek/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10407885


114 
 

88. VOTÍK, J. Trenér fotbalu "B" UEFA licence. Vyd. 2. Praha: Olympia, 2005.  

ISBN 80-7033-921-7. 

89. VOTÍK, Jaromír a Jiří ZALABÁK. Trenér fotbalu "C" licence. 3.uprav. vyd. Praha: 

Olympia, 2007. ISBN 978-80-7033-962-6. 

90. VOTÍK, Jaromír a Jiří ZALABÁK. Fotbalový trenér: základní průvodce tréninkem. 

Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3982-3. 

91. WANG J. S., GRIFFIN M.  Kinematic analysis of the soccer curve ball shot. Strength 

and Conditioning Feb, 1997, 54-57. 

92. WANG, J. & WIESE-BJORNSTAL, DIANE M. Mechanical and Anatomical 

Analysis of the Soccer Instep Shot. Strenght and Conditioning Journal. December 

1994. Roč. 16, č. 6, s. 34-38. 

93. WEINECK, Jürgen. Manuel d'entraînement: physiologie de la performance sportive et 

de son développement dans l'entrainement de l'enfant et de l'adolescent. 4e éd. révisée 

et augmentée. Paris: Editions Vigot, 1997. ISBN 2711412989. 

94. ZAHÁLKA, F. A kol. Analýza pohybu hráče fotbalu při kopu do míče. Studia 

Kinanthropologica. 2010. Roč. 2 č. 11, s. 69-77. 

95. ZIMMERMANN, K., SCHNABEL, G., & BLUME, D. (2002). Koordinative 

Fahigkeiten. In Měkota, K. a Novosad, J. Motorické schopnosti. Olomouc: Univerzita 

Palackého, 2005. ISBN 80-244-0981-X. 

96. ZÍTKO, Miroslav a Jan CHRUDIMSKÝ. Akrobacie. 2. rozš. vyd. Praha: Česká 

asociace Sport pro všechny, 2006. ISBN 80-86586-17-0. 

97. ZVONAŘ, Martin, Igor DUVAČ. Antropomotorika pro magisterský program tělesná 

výchova a sport. 1. vyd. Brno: muni PRESS, 2011. 231 s. ISBN 978-80-210-5380-9. 

  



115 
 

13 Přílohy 

Příloha č. 1. Seznam obrázků 

Příloha č. 2. Seznam tabulek 

Příloha č. 3. Seznam grafů 

Příloha č. 4. Informace k Etické komisi 

Příloha č. 5. Intervenční cvičení 

Příloha č. 6. Rozcvičení před IP a testováním: 

Příloha č. 7. Obuv a míč 

Příloha č. 8. Obecný test explozivní síly DK 

Příloha č. 9. Specifický test explozivní síly DK 

Příloha č. 10. Tréninkový deník 

Příloha č. 11. Docházka 

Příloha č. 12. Kompletní data – Test rychlosti střelby při kopu přímým nártem 

Příloha č. 13. Kompletní data – Test ve skoku dalekém odrazem snoţmo 

  



116 
 

Příloha č. 1. Seznam obrázků 

Obr. č. 1. Taxonomie pohybových schopností 

Obr. č. 2. Druhy svalových činností 

Obr. č. 3. Komplex silových schopností 

Obr. č. 4. Metodotvorní činitelé při stimulaci silových schopností 

Obr. č. 5. Faktory určující rychlost 

Obr. č. 6. Model zpracování informací  

Obr. č. 7. Převrácený U princip 

Obr. č. 8. Koordinační schopnosti 

Obr. č. 9. Faktory fotbalového výkonu 

Obr. č. 10. Klíčové části těla 

Obr. č. 11. Fáze kopu 

Obr. č. 12. Úhlová rychlost stehna a bérce 

Obr. č. 13. Svaly zatěţované při fotbalovém kopu 

Obr. č. 14. Kinogram kopu vnitřní stranou nohy („placírkou“)  

Obr. č. 15. Kinogram kopu vnitřním nártem  

Obr. č. 16. Kinogram kopu vnějším nártem („šajtlí“) 

Obr. č. 17. Rozdíl mezi délkou posledního a normálního kroku během rozběhu 

Obr. č. 18. Místo kontaktu míče pro kop přímým nártem pravonohého fotbalisty 

Obr. č. 19. Kinogram kopu přímým nártem 

Obr. č. 20. Prostor střelby 

Obr. č. 21. Kinogram kopu přímým nártem 

Obr. č. 22. Kinematická analýza kopu přímým nártem 

Obr. č. 23. Kompletní balení radaru STALKER ATS II 

Obr. č. 24. Radar STALKER ATS II 

Obr. č. 25. Rychlost míče (m.s
-1

) 



117 
 

Obr. č. 26. Split squads – Výpady  

Obr. č. 27. Split squad jumps - Střádavé výpady s odrazem  

Obr. č. 28. Squat jumps – Dřepy s výskokem (Vlastní zdroj) 

Obr. č. 29. Single leg vertical jumps – Vertikální výskoky odrazem z jedné nohy  

Obr. č. 30. Lisovky  

Obr. č. 31. Lisokolíky  

Obr. č. 32. Míč JAKO  

Obr. č. 33. Kinogram skoku dalekého odrazem snoţmo  

Obr. č. 34. Kinogram kopu přímým nártem z jednokrokového rytmu, při testu rychlosti 

střelby 

Obr. č. 35. Prostor pro test rychlosti střelby přímým nártem  

Obr. č. 36. Vzdálenostní údaje při testu rychlosti střelby přímým nártem 

  



118 
 

Příloha č. 2. Seznam tabulek 

Tab. č. 1. Charakteristika svalových vláken 

Tab. č. 2. Údaje o hráčích 

Tab. č. 3. Hodnoty a statistiky pro proměnnou skok do dálky 

Tab. č. 4. Hodnoty a statistiky pro proměnnou naměřená hodnota rychlosti při střelbě 

Tab. č. 5.: Data proměnné skok do dálky připravená pro mix-design ANOVA 

Tab. č. 6. Identifikace extrémních pozorování 

Tab. č. 7.: Výsledky Shapiro-Wilk testu normality 

Tab. č. 8. Homogenita rozptylů 

Tab. č. 9. Homogenita kovariancí 

Tab. č. 10. Výsledky ANOVA 

Tab. č. 11. Výsledky párového porovnání včetně proměnné času 

Tab. č. 12. Výsledky párového porovnání bez proměnné času 

Tab. č. 13. Data proměnné rychlost při výkopu připravená pro mix-design ANOVA 

Tab. č. 14. Identifikace extrémních pozorování 

Tab. č. 15. Výsledky Shapiro-Wilk testu normality 

Tab. č. 16. Homogenita rozptylů 

Tab. č. 17. Homogenita kovariancí  

Tab. č. 18. Výsledky ANOVA 

Tab. č. 19. Výsledky párového porovnání včetně proměnné času 

Tab. č. 20. Výsledky párového porovnání bez proměnné času 

Tab. č. 21. Max hodnoty T1-T3 ve skoku do dálky a rychlosti střelby 

Tab. č. 22. Rychlost míče při kopu přímým nártem v km/h  

 

 

 



119 
 

Příloha č. 3. Seznam grafů 

Graf. č. 1. Výsledky dotazníkového šetření 

Graf. č. 2. Boxplot – porovnání hodnot na základě kvantilů 

Graf. č. 3. QQ graf proměnné skok do dálky 

Graf. č. 4. Boxplot – porovnání hodnot na základě kvantilů  

Graf. č. 5. QQ graf proměnné skok do dálky 

Graf. č. 6. Grafické znázornění korelační analýzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

Příloha č. 4. Informace k Etické komisi 

 Ţádost o vyjádření etické komise se podává na výzkumy zahrnující lidské účastníky, 

zvířata nebo jiné materiály či data. Výzkum musí být vţdy prováděn v souladu s obecně 

závaznými předpisy a příslušným schválením etické komise. Etické komisi UK FTVS 

předkládají studenti ke schválení projekty, které mají zejména experimentální charakter, které 

obsahují intervenční programy kondičního či terapeutického charakteru, různé formy 

zátěţového testování a laboratorních vyšetření a další typy projektů, které zahrnují lidské 

účastníky. 

V souladu s předpisy jsem chtěl s dostatečným předstihem před realizací praktické 

části mého projektu podat ţádost o vyjádření Etické komise UK FTVS. Ovšem, po osobní 

návštěvě mi bylo sděleno, ţe pro můj výzkum není nutné ţádat o vyjádření Etické komise UK 

FTVS a to z několika důvodů. 

Pokud bych výzkum prováděl na území České nebo Slovenské republiky, měl bych 

v souladu s předpisy, povinnost v diplomové práci uvést vyjádření ţádosti Etické komise UK 

FTVS, nýbrţ výzkum jsem prováděl u západního souseda České republiky – Německa. Zde 

tady tuto povinnost nemám uloţenou. Povinnost mít vyjádření Etické komise, by v mém 

případě nastala, pokud bych během provádění výzkumu v Německu byl v tomto státě 

současně na stáţi, programu Erasmu či bych byl studentem, některé vysoké školy na území 

tohoto státu. V tomto případě bych měl povinnost ţádat o vyjádření Etické komise na území, 

kde byl výzkum vykonáván, v mém případě v Německu.  

Z výše uvedených důvodů, zde tedy vyjádření Etické komise nenaleznete. 
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Příloha č. 5. Intervenční cvičení 

Split squats – Výpady 

Charakteristika: 

 Výpady mají hned několik výhod. Zatěţují v podstatě hned celou oblast stehen, jak 

hamstringů, tak i kvadricepsů a sedacích svalů. To, ţe pracuje kaţdá noha odděleně, přispívá 

k rovnoměrnému svalovému rozvoji a vyrovnávají se i případné disbalance, kdy můţe být 

některá část těla silnější. Cvičení výpadů navíc rozvíjí stabilizační svaly celého těla a působí 

na celkovou symetrii postavy. Získanou koordinaci a stabilitu lze pak vyuţít nejen při rozvoji 

svalové hmoty a postavy, ale také ji vyuţít při provozování jiných sportovních aktivit, kdy 

spodní polovinu těla vyuţijeme prakticky ve všech sportovních odvětvích (Extrifit.cz, 2017). 

 

Obr. č. 26. Split squads – Výpady (Vlastní zdroj) 
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Provedení: 

Provedení můţeme vidět na obr. č. 26. Postavíme se vzpřímeně, zpevníme břicho, 

přirozeně prohneme záda, vypneme hrudník, chodidla směrují přímo dopředu. Při celé dráze 

pohybu nesmí dojít k předklánění a ohýbání zad. První výpad vpřed provedeme libovolnou 

končetinou. Pohyb končetiny vpřed musí být dostatečně dlouhý, aby se koleno nedostalo do 

nevýhodné pozice ohroţující vazy a samotné koleno. Holenní kost by měla být v úhlu  

90 stupňů, přičemţ koleno nesmí jít více dopředu a zároveň stehenní kost musí jít maximálně 

na úroveň rovnoběţky s podlahou. Při výpadu se zaměřte na přenesení zátěţe na zadní 

polovinu chodidla, coţ zabezpečí dostatečně dlouhé vykročení směrem dopředu. Trup je stále 

vzpřímený a zpevněný. 

Po dosaţení spodní polohy se pomalu vracíme do výchozí polohy ve stoji zatlačením 

vykročené nohy směrem nahoru. Rozhodli jsme se pro variantu statického provedení oproti 

variantě „štrádovací“. Měli jsme určitý počet opakování pro jednu končetinu, a sérii jsme 

dokončovali stejným počtem opakování pro druhou končetinu.  

Chyby: 

- vybočení kolene vykračující nohy či přesáhnutí kolenem špičky vykračující nohy 

- vykročení v malé vzdálenosti 

- předklánění trupu 

- shrbená záda 

- vychylování se do stran 

Parametry velikosti zatíţení v intervenčním programu: 

sk. A i sk. B absolvovaly shodně 8 intervenčních jednotek (IJ), tzn. ţe IJ byly 

rozloţeny v poměru 2-3-3 během 3 týdnů. Před kaţdou IJ bylo shodné rozcvičení. Skupina, 

která intervenci v daném období neprováděla, měla jiný program viz. příloha č. 10. V kaţdém 

týdnu docházelo k progresivnímu zvyšování PO.  

Počet opakování v I Intenzita cvičení: 

- PO v 1. a 2. – 4x L/P -  maximální 

- PO v 3., 4. a 5. – 5x L/P 

- PO v 6., 7. a 8. – 6x L/P 

Interval odpočinku mezi cviky:  Způsob odpočinku: 

- 2 minuty - aktivní (chůze) 
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Split squat jumps – Střádavé výpady s odrazem 

Charakteristika: 

 Jedná se o náročný cvik na stabilitu a koordinaci. Za velmi důleţité lze označit sladění 

všech na sebe navazujících se pohybů (Tabata.cz, 2016). 

 

Obr. č. 27. Split squad jumps - Střádavé výpady s odrazem (Vlastní zdroj) 

Provedení: 

 Provedení můţeme vidět na obr. č. 27. Postavte se vzpřímeně, zatáhněte ramena 

dozadu, nepohýbejte se v bedrech, vypněte hrudník a ruce nechte volně podél těla. Takto 

vydrţte po celou dobu cviku. První výkrok vpřed provedeme libovolnou končetinou. Pohyb 

končetiny vpřed musí být dostatečně dlouhý, aby se koleno nedostalo do nevýhodné pozice 

ohroţující vazy a samotné koleno. Hloubka „dřepu“ závisí na vás, obecně platí zásada, ţe čím 

hlouběji klesnete, tím je cvik náročnější. (Tabata.cz, 2016) 

Pohyb ze spodní pozice je nutné zahájit energicky a výbušně: S výdechem se odrazte a 

vyskočte, ve vzduchu změňte pozici nohou. Při výskoku je potřeba se odrazit oběma nohama. 

Je potřeba také zkoordinovat správný pohyb rukou a nohou a to způsobem protilehlosti, tzn. 

pravá noha a levá ruka dopředu, levá noha a pravá ruka dozadu. Na podloţku tedy dopadnete 

tou nohou, která předtím byla opřená o zem. Na podloţku dopadáme celou plochou chodidla, 

naopak zadní noha se dotýká podloţky jen špičkou. Koleno zadní nohy se nikdy nedotýká 
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země, ale je těsně nad ní. Poté opět klesneme do spodní pozice cviku a celý pohyb bez pauzy 

opakujeme znovu. Dbáme na to, aby hlava byla v prodlouţení páteře, tzn. hlava by neměla být 

předsouvána, ani zakláněna. (Tabata.cz, 2016). 

Chyby: 

- ztráta stability 

- koordinace 

- hlava, trup a záda nejsou vzpřímené, vytáčí či vyklání 

- ruce se zvedají příliš vysoko 

- nedostatečná hloubka dřepu 

Parametry velikosti zatíţení v intervenčním programu: 

sk. A i sk. B absolvovaly shodně 8 intervenčních jednotek (IJ), tzn. ţe IJ byly 

rozloţeny v poměru 2-3-3 během 3 týdnů. Před kaţdou IJ bylo shodné rozcvičení. Skupina, 

která intervenci v daném období neprováděla, měla jiný program viz. příloha č. 10. V kaţdém 

týdnu docházelo k progresivnímu zvyšování PO.  

Počet opakování v I Intenzita cvičení: 

- PO v 1. a 2. – 4x L/P -  maximální 

- PO v 3., 4. a 5. – 5x L/P 

- PO v 6., 7. a 8. – 6x L/P 

Interval odpočinku mezi cviky:  Způsob odpočinku: 

- 2 minuty - aktivní (chůze) 
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Squat jumps - Dřepy s výskokem 

Charakteristika: 

Dřep s výskokem (obr. č. 28.) je ideální cvik pro posílení dolní poloviny těla. Je 

vhodný pro všechny, kteří chtějí získat výbušnou sílu, lepší kondici a zároveň spálit tuky. 

Během dřepu se posilují velké svalové skupiny, díky nimţ člověk spálí velké mnoţství 

kalorií. Zatíţí se zejména hamstringy, kvadricepsy, hýţďové svaly, lýtka, spodní záda 

i břicho. Za pomoci dřepu s výskokem, díky kterému rozvíjíme explozivní sílu DK jsme 

schopni generovat vysoký výkon do krátkého okamţiku. Hráči ji uplatní při rychlých startech 

na míč, změně směru nebo odrazu od země (Tabata.cz, 2016). 

 

Obr. č. 28. Squat jumps – Dřepy s výskokem (Vlastní zdroj) 

Provedení: 

 Dřep s výskokem se začíná ve stoje. Nohy jsou rozkročeny minimálně na šířku ramen. 

Špičky chodidel se nevytáčí do stran. Jsou rovnoběţné. Zpevníme břicho. Z této výchozí 

pozice se jde do dřepu, při kterém se provádí nádech. Při sniţování drţíme rovná záda. 

Nejniţší bod dřepu nastává, kdyţ jsou stehna rovnoběţně s podlahou.  Ruce současně 
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přecházejí z předpaţení, resp. z pozice podobné jako, kdyţ se drţí v obou rukou míč do 

pozice, kdy jsou ruce za zády. Ruce jsou nataţeny a rovnoběţné s podlahou. Zaujímáme 

postavení podobné skokanovi na skokanském můstku. Z této polohy provedeme odraz nahoru 

do výskoku. Během výskoku vydechujeme. (Tabata.cz, 2016) 

Chyby: 

- opačné dýchání 

- záda jsou shrbena (ohnuta do oblouku) 

- před výskokem nejsou celá chodidla na zemi 

- hlava je v záklonu či předklonu 

- nedostatečná hloubka dřepu 

Parametry velikosti zatíţení v intervenčním programu: 

sk. A i sk. B absolvovaly shodně 8 intervenčních jednotek (IJ), tzn. ţe IJ byly 

rozloţeny v poměru 2-3-3 během 3 týdnů. Před kaţdou IJ bylo shodné rozcvičení. Skupina, 

která intervenci v daném období neprováděla, měla jiný program viz. příloha č. 10. V kaţdém 

týdnu docházelo k progresivnímu zvyšování PO.  

Počet opakování v I Intenzita cvičení: 

- PO v 1. a 2. – 4x  -  maximální 

- PO v 3., 4. a 5. – 5x  

- PO v 6., 7. a 8. – 6x  

Interval odpočinku mezi cviky:  Způsob odpočinku: 

- 2 minuty - aktivní (chůze) 
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Single leg vertical jump - Vertikální výskoky odrazem z jedné nohy 

Charakteristika: 

 Jedná se o jednu ze základních pohybových činností, která ovlivňuje výkon v mnoha 

sportovních odvětvích a specializacích, jako např. fotbal, basketbal, volejbal atd., kde je 

důleţitá explozivní síla DK. Pro správné provedení vertikálních výskoků je nutné zapojení  

a koordinace celého těla a jeho jednotlivých segmentů, především DK. Nezbytné je taktéţ 

zapojení hybného systému současně s nervosvalovým systémem (Zahálka a kol., 2007) 

 

Obr. č. 29. Single leg vertical jumps – Vertikální výskoky odrazem z jedné nohy  

(Vlastní zdroj) 

Provedení: 

Opakovaný vertikální výskok (obr. č. 29.) začínáme stojem na jedné z DK. Postupně 

dochází k ohybu kolene stojné nohy. Při dosaţení podřepu dochází k vyvinutí výbušné síly po 

vertikále a odrazu. Při sniţování dochází k předklonu trupu. Záda jsou rovná a spolu s hlavou 

tvoří jednu přímku. Odraz je prováděn na souhlasnou DK. Přistání by mělo být do vyváţené 

pozice, poté se snaţíme provést opakovaný odraz. Při dopadu, tlačíme váhu těla zpět do paty, 
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tak abychom zapojili hýţďové svalstvo, ne pouze svalstvo stehna. Koleno odrazové nohy 

zůstává nad prsty nohou a nevybočuje ani dovnitř, ani ven. Kyčel zůstává taktéţ fixována. 

Švihovou nohou a rukami si pomáháme během odrazu. Poloha rukou je protilehlá.  

(Simon, 2013) 

Chyby: 

- vybočení kolene a kyčle do stran 

- nedostatečná pomoc rukami a švihové nohy při odrazu 

- ztráta rovnováhy a koordinace 

- záklon, shrbená záda 

Parametry velikosti zatíţení v intervenčním programu: 

sk. A i sk. B absolvovaly shodně 8 intervenčních jednotek (IJ), tzn. ţe IJ byly 

rozloţeny v poměru 2-3-3 během 3 týdnů. Před kaţdou IJ bylo shodné rozcvičení. Skupina, 

která intervenci v daném období neprováděla, měla jiný program viz. příloha č. 10. V kaţdém 

týdnu docházelo k progresivnímu zvyšování PO. Na intervenci bylo vymezeno  

Počet opakování v I Intenzita cvičení: 

- PO v 1. a 2. – 4x L/P -  maximální 

- PO v 3., 4. a 5. – 5x L/P 

- PO v 6., 7. a 8. – 6x L/P 

Interval odpočinku mezi cviky:  Způsob odpočinku: 

- 2 minuty - aktivní (chůze) 
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Příloha č. 6. Rozcvičení před IP a testováním 

 Před samotným výkonem v IP či testování bylo třeba probandy připravit na následující 

činnost. V obou případech bylo na rozcvičení shodně vymezeno 15 minut. Těchto 15 min, po 

které rozcvičení probíhalo bylo provedeno rozběhání, prvky z atletické abecedy, dynamický  

a statický strečink zaměřený na oblast DK. U dynamického strečinku jsem z důvodu 

nenalezení vhodného českého ekvivalentu, ponechal názvy v anglickém jazyce 

Obsah rozcvičení (15 min): 

Shodná část pro IP i testování: 

 Rozběhání:  přibliţně ± 300 m volně  

 Atletická abeceda: lifting,    předkopávání, 

 zakopávání,   A – skip, B – skip, 

 skipink,   běţecké odpichy. 

 Skokanská abeceda: poskočný klus, 

 poskočné poskoky, 

 střídavé odrazy, 

 kotníkové odrazy. 

 Dynamický strečink: trail leg vpřed/vzad, 

 hackey sack, 

 knee hug vpřed/do strany 

 inverted hamstring stretch, 

 twist walking. 

 Statický strečink:  protaţení zaměřené na oblast DK 

Část pouze pro testování: 

 Rozkopání: na menší, střední a větší vzdálenost s určeným pomocníkem 
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Obr. č. 30. Lisovky (Vlastní zdroj) 

Obr. č. 31. Lisokolíky  

(Vlastní zdroj) 

Obr. č. 32. Míč JAKO (Vlastní zdroj) 

Příloha č. 7. Obuv a míč 

Kopačky 

Lisovky (obr. č. 30.) mají nejuniverzálnější 

typ podráţky, proto jsou mezi hráči nejoblíbenější  

a na hřištích je uvidíte nejčastěji. Lisové špunty se 

hodí primárně na tvrdou i měkčí přírodní trávu. 

Pouţít je můţete také na další tvrdé povrchy, jako je 

umělá tráva nebo písek. Na podobně tvrdé podklady 

však doporučujeme turfy, protoţe v kopačkách z nich 

bolí nohy a špunty se rychleji opotřebují.  

Lisokolíky (obr. č. 31.) jsou novější typ 

kopaček, který kombinuje kovové kolíky s lisovanými 

špunty. Podobně jako kolíky se hodí na měkký 

přírodní povrch. Rozdíl spočívá v rozloţení váhy na 

větší plochu. Zatímco u SG kopaček je pouze  

6 kolíků, lisokolíky disponují také špunty, 

které rozkládají váhu na větší plochu a dělají z 

kopaček pohodlnější obuv.  

Míč  

Materiál míče je rozhodující z hlediska pouţití s 

ohledem na povrch hřiště. Námi zvolený standartní 

fotbalový míč JAKO (obr. č. 32.), je určen pro přírodní  a 

umělou trávu. Míč je vyroben ze syntetických materiálů. 

Tyto materiály se svými vlastnostmi často vyrovnávají 

kůţi s tím, ţe mezi jejich největší výhody patří vysoká 

mechanická odolnost a prakticky nulová nasákavost 

povrchu míče. Jedná se o certifikovaný míč, který snese 

déletrvající kaţdodenní nasazení. Ţivotnost míče lze 

prodlouţíte odpovídající údrţbou, zejména správným 

nahuštěním a skladováním míčů se sníţeným tlakem 

vzduchu.  
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Příloha č. 8. Obecný test explozivní síly DK 

Skok daleký odrazem snoţmo 

 

Obr. č. 33. Kinogram skoku dalekého odrazem snoţmo (Vlastní zdroj) 
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Příloha č. 9. Specifický test explozivní síly DK 

Test rychlosti střelby při kopu přímým nártem 

 

Obr. č. 34. Kinogram kopu přímým nártem z jednokrokového rytmu,  

při testu rychlosti střelby (Vlastní zdroj) 

 

Obr. č. 35. Prostor pro test rychlosti střelby přímým nártem (Vlastní zdroj) 

 

Obr. č. 36. Vzdálenostní údaje při testu rychlosti střelby přímým nártem (Vlastní zdroj) 
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Příloha č. 10. Tréninkový deník 

ŘÍJEN 

TÝDENNÍ PLÁN 
TRÉNINKOVÁ NÁPLŇ 

ČT TJ: 1:45 60´ testování 

15´ přihrávkové cvičení 

30´ průpravná hra 
24. 10. 2019 

1.  

Testování 

PÁ TJ: 1:15 20´ atletická abeceda, dynamický strečink, protaţení 

10´ koordinační ţebřík 

10´ rozvoj obratnosti a agility 

10´ bago 

15´ střelba 

10´ hra 

25. 10. 2019  

SO UTKÁNÍ 
Mistrovské utkání – minutáţ viz. docházka 

26. 10. 2019  

NE VOLNO  

27. 10. 2019  

 

ŘÍJEN – LISTOPAD 

TÝDENNÍ PLÁN 
TRÉNINKOVÁ NÁPLŇ 

PO 
TJB: 1:15 

TJH: 1:40 
TJB: Brankářský trénink 

- Specifická brankářská cvičení obsahující: 

- cvičení na zahřátí 

- cvičení na techniku chytání míče 

- cvičení na rozvoj reakce s chytáním míčem 

- odrazová cvičení s chytáním míče 

TJH: Trénink pro hráče 

20´ výklus 

20´ A sk. intervence – B sk. honičky + bago 

20´ přihrávkové cvičení 

20´ + 20´  ½ malé hry – 
2
/2 nohejbal 

28. 10. 2019  

ÚT TJ: 1:50 5´ výklus 

15´ atletická abeceda, dynamický strečink, protaţení 

20´ A sk. intervence – B sk. obratnostní cvičení 

10´ bago 

15´ přihrávkové cvičení 

10´ střelba 

30´ průpravné hry 

29. 10. 2019  
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ST TJ: 1:15 15´ atletická abeceda, dynamický strečink, protaţení 

10´ koordinační ţebřík 

10´ rozvoj obratnosti a agility 

10´ bago 

15´ střelba 

15´ centrované míče – zakončení 

30. 10. 2019  

ČT UTKÁNÍ 
Mistrovské utkání – minutáţ viz. docházka 

31. 10. 2019  

PÁ VOLNO 
 

1. 11. 2019  

SO TJ: 1:00 10´ výklus 

15´ bago 

10´ střelba 

10´ centrované míče - zakončení 

15´ hra 

2. 11. 2019  

NE UTKÁNÍ 
Mistrovské utkání – minutáţ viz. docházka 

3. 11. 2019  

 

LISTOPAD 

TÝDENNÍ PLÁN 
TRÉNINKOVÁ NÁPLŇ 

PO TJ: 1:00 20´ výklus 

20´ bago 

20´ nohejbal 
4. 11. 2019  

ÚT 
TJB: 1:20 

TJH: 1:25 
TJB: Brankářský trénink 

- Specifická brankářská cvičení obsahující: 

- cvičení na zahřátí 

- cvičení na techniku chytání míče 

- cvičení na rozvoj reakce s chytáním míčem 

- odrazová cvičení s chytáním míče 

TJH: Trénink pro hráče 

5´ výklus 

15´ atletická abeceda, dynamický strečink, protaţení 

20´ A sk. intervence – B sk. bago 

20´ technická cvičení s míčem (ţonglování, vedení apod.) 

25´ průpravné hry 2 na 2 s různými  

5. 11. 2019  

ST TJ: 1:00 20´ výklus, atletická abeceda, dynamický strečink, 

protaţení 

20´ A sk. intervence – B sk. bago 

20´ nohejbal 
6. 11. 2019  
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ČT TJ: 1:30 5´ výklus 

15´ atletická abeceda, dynamický strečink, protaţení 

20´ A sk. intervence – B sk. bago 

15´ přihrávkové cvičení 

20´ taktická hra 

15´ průpravná hra 

7. 11. 2019  

PÁ TJ: 1:15 15´ atletická abeceda, dynamický strečink, protaţení 

15´ obratnostní cvičení 

10´ bago 

10´ střelba 

10´ centrované míče - zakončení 

15´ hra 

8. 11. 2019  

SO UTKÁNÍ 
Mistrovské utkání – minutáţ viz. docházka 

9. 11. 2019  

NE VOLNO 
 

10. 11. 2019  

 

LISTOPAD 

TÝDENNÍ PLÁN 
TRÉNINKOVÁ NÁPLŇ 

PO TJ: 1:20 5´ výklus 

15´ atletická abeceda, dynamický strečink, protaţení 

20´ A sk. intervence – B sk. soutěţe v druţstvech 

20´ bago 

20´ průpravná hra 

11. 11. 2019  

ÚT 
TJB: 1:15 

TJH: 1:20 
TJB: Brankářský trénink 

- Specifická brankářská cvičení obsahující: 

- cvičení na zahřátí 

- cvičení na techniku chytání míče 

- cvičení na rozvoj reakce s chytáním míčem 

- odrazová cvičení s chytáním míče 

TJH: Trénink pro hráče 

15´ atletická abeceda, dynamický strečink, protaţení 

20´ A sk. intervence – B sk. technická cvičení s míčem 

20´ přihrávkové cvičení 

25´ průpravné hry 2 na 2 s různými  

12. 11. 2019  

ST VOLNO 
 

13. 11. 2019  
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ČT TJ: 1:30 20´ výklus, atletická abeceda, dynamický strečink, 

protaţení 

20´ A sk. intervence – B sk. bago 

15´ přihrávkové cvičení 

15´ střelba 

20´ průpravná hra 

14. 11. 2019  

PÁ TJ: 1:45 60´ testování 

15´ přihrávkové cvičení 

30´ průpravná hra 
15. 11. 2019 

2. 

Testování 

SO TJ: 1:15 15´ atletická abeceda, dynamický strečink, protaţení 

15´ štafety 

15´ bago 

20´ střelba 

10´ průpravná hra 

16. 11. 2019  

NE UTKÁNÍ 
Mistrovské utkání – minutáţ viz. docházka 

17. 11. 2019  

 

LISTOPAD 

TÝDENNÍ PLÁN 
TRÉNINKOVÁ NÁPLŇ 

PO 
TJB: 1:15 

TJH: 1:00 
TJB: Brankářský trénink 

- Specifická brankářská cvičení obsahující: 

- cvičení na zahřátí 

- přihrávkové cvičení s míčem, nácvik rozehrávky 

- cvičení na techniku chytání míče 

- cvičení na rozvoj reakce s chytáním míčem 

TJH: Trénink pro hráče 

30´ kolo 

30´ nohejbal 

18. 11. 2019  

ÚT VOLNO 
  

19. 11. 2019  

ST TJ: 1:45 20´ výklus, atletická abeceda, dynamický strečink, 

protaţení 

20´ A sk. bago – B sk. intervence 

15´ přihrávkové cvičení 

15´ střelba 

15´ průpravná hra 

20. 11. 2019  

ČT VOLNO  

 21. 11. 2019  
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PÁ TJ: 1:30 5´ výklus 

15´ atletická abeceda, dynamický strečink, protaţení 

20´ A sk. technická cvičení s míčem – B sk. intervence 

15´ vedení, přebírání a přihrávání míče ve středovém kruhu 

10´ bago 

10´ poziční hra 

15´ průpravná hra 

22. 11. 2019  

SO TJ: 1:15 5´ výklus 

15´ atletická abeceda, dynamický strečink, protaţení 

15´ štafety 

15´ bago 

15´ střelba 

10´ průpravná hra 

23. 11. 2019  

NE UTKÁNÍ 
Mistrovské utkání – minutáţ viz. docházka 

24. 11. 2019  

 

LISTOPAD – PROSINEC 

TÝDENNÍ PLÁN 
TRÉNINKOVÁ NÁPLŇ 

PO TJ: 1:20 20´ výklus 

15´ bago 

15´ nohejbal 

20´ zábavná střelba 

10´ protaţení 

25. 11. 2019  

ÚT TJ: 1:00 5´ výklus 

15´ atletická abeceda, dynamický strečink, protaţení 

20´ A sk. bago – B sk. intervence 

20´ nohejbal 

26. 11. 2019  

ST TJ: 1:30 15´ výklus, atletická abeceda, dynamický strečink, 

protaţení 

20´ A sk. soutěţe v druţstvech – B sk. intervence 

15´ přihrávkové cvičení + agility ţebřík 

15´ ½ nohejbal dvojic – 
2
/2 střelba 

20´ průpravné hry 1 na 1 a 2 na 2 

27. 11. 2019  

ČT VOLNO  

 28. 11. 2019  
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PÁ TJ: 1:30 20´ výklus, atletická abeceda, dynamický strečink, 

protaţení 

20´ A sk. honičky + bago – B sk. intervence 

15´ přihrávkové cvičení + agility ţebřík 

15´ ½ nohejbal dvojic – 
2
/2 střelba 

20´ průpravné hry 1 na 1 a 2 na 2 

29. 11. 2019  

SO UTKÁNÍ Mistrovské utkání zrušeno z důvodů nevyhovujícího terénu 

VOLNO 30. 11. 2019 ZRUŠENO 

NE VOLNO 
 

1. 12. 2019  

 

PROSINEC 

TÝDENNÍ PLÁN 
TRÉNINKOVÁ NÁPLŇ 

PO TJ: 1:30 15´ kontinuální běh 

15´ atletická abeceda, dynamický strečink, protaţení 

20´ A sk. bago – B sk. intervence 

10´ přihrávkové cvičení 

15´ střelba 

15´ průpravná hra 

2. 12. 2019  

ÚT TJ: 1:40 15´ atletická abeceda, dynamický strečink, protaţení 

20´ A sk. bago – B sk. intervence 

15´ koordinační cvičení 

10´ poziční hra 

20´ hra s přečíslením 

20´ průpravná hra 

3. 12. 2019  

ST VOLNO  

 4. 12. 2019  

ČT TJ: 1:30 5´ výklus 

15´ atletická abeceda, dynamický strečink, protaţení 

20´ A sk. obratnostní cvičení – B sk. intervence 

15´ přihrávkové cvičení + agility ţebřík 

15´ ½ nohejbal dvojic – 
2
/2 střelba 

20´ průpravné hry 1 na 1 a 2 na 2 

5. 12. 2019  

PÁ TJ: 1:45 60´ testování 

15´ přihrávkové cvičení 

30´ průpravná hra 
6. 12. 2019 

3.  

Testování 
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Příloha č. 11. Docházka 

Datum 23. 10. 24. 10. 25. 10. 26. 10. 27. 10. 28. 10. 29. 10. 30. 10. 31. 10. 1. 11. 2. 11. 

Proband/Činnost 1. test. T Z (min) V ITA + T ITA + T T PZ V T Z (min) 

A1 x x 0 VOLNO x x x 0 VOLNO - 0 

A2 x x 90 VOLNO x x - 120 VOLNO x 90 

A3 x x 90 VOLNO x x x 120 VOLNO x 90 

A4 x x 50 VOLNO x x x 120 VOLNO x 90 

A5 x x 90 VOLNO x - x 90 VOLNO x 90 

A6 x x 0 VOLNO x - - 0 VOLNO x 0 

A7 x x 90 VOLNO x - x 90 VOLNO x 90 

B1 x x 15 VOLNO x x x 75 VOLNO x 0 

B2 x x 90 VOLNO x x x 90 VOLNO x 90 

B3 x x 90 VOLNO x x x 64 VOLNO x 90 

B4 x x 0 VOLNO x x x 0 VOLNO x 20 

B5 x - 90 VOLNO x x - 90 VOLNO x 90 

B6 x x 0 VOLNO x x x 0 VOLNO - 0 

B7 x x 75 VOLNO x x x 45 VOLNO x 65 

Vysvětlivky: T - Trénink, ITA - Intervence sk. A, ITB - Intervence sk. B, Z - Zápas, PZ - Pohárový zápas, ZZ - Zápas zrušen, V - Volno 
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Datum 3. 11. 4. 11. 5. 11. 6. 11. 7. 11. 8. 11. 9. 11. 10. 11. 11. 11. 12. 11. 13. 11. 

Proband/Činnost T ITA + T ITA + T ITA + T T Z (min) V T T T V 

A1 x x x x x 0 VOLNO x x VOLNO x 

A2 x x x x x 0 VOLNO x x VOLNO - 

A3 x x x x x 90 VOLNO - x VOLNO x 

A4 x x x x x 71 VOLNO x x VOLNO x 

A5 - x x x x 90 VOLNO x - VOLNO x 

A6 x x x x x 19 VOLNO x x VOLNO x 

A7 - x x x x 90 VOLNO x - VOLNO x 

B1 x x x x x 0 VOLNO - x VOLNO - 

B2 x x x x x 80 VOLNO x x VOLNO x 

B3 x x x x x 90 VOLNO x x VOLNO x 

B4 - x x x - 10 VOLNO - x VOLNO x 

B5 x - - x - 90 VOLNO - x VOLNO x 

B6 x x x x x 10 VOLNO x x VOLNO x 

B7 x x x x x 90 VOLNO x x VOLNO x 

Vysvětlivky: T - Trénink, ITA - Intervence sk. A, ITB - Intervence sk. B, Z - Zápas, PZ - Pohárový zápas, ZZ - Zápas zrušen, V - Volno 
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Datum 14. 11. 15. 11. 16. 11. 17. 11. 18. 11. 19. 11. 20. 11. 21. 11. 22. 11. 23. 11. 24. 11. 

Proband/Činnost 2. test. T PZ (min) T V ITB + T V ITB + T T Z (min) T 

A1 x x 0 x x x VOLNO x x 39 x 

A2 x x 90 - x x VOLNO x x 90 x 

A3 x x 64 - x - VOLNO - - 0 x 

A4 x x 90 - x x VOLNO x x 90 x 

A5 x x 0 - x x VOLNO x x 90 - 

A6 x x 90 - x x VOLNO x x 90 x 

A7 x - 90 - x x VOLNO x x 90 - 

B1 x x 0 - x - VOLNO x x 90 x 

B2 x x 37 - x x VOLNO x x 90 x 

B3 x x 90 - x x VOLNO x x 90 x 

B4 x x 0 - x x VOLNO x x 0 - 

B5 x x 90 - x x VOLNO x x 90 x 

B6 x - 26 - x x VOLNO x x 19 x 

B7 x x 90 - x x VOLNO x x 71 - 

Vysvětlivky: T - Trénink, ITA - Intervence sk. A, ITB - Intervence sk. B, Z - Zápas, PZ - Pohárový zápas, ZZ - Zápas zrušen, V - Volno 
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Datum 25. 11. 26. 11. 27. 11. 28. 11. 29. 11. 30. 11. 1. 12. 2. 12. 3. 12. 4. 12. 5. 12. 

Proband/Činnost ITB + T ITB + T V ITB + T ZZ  V ITB + T ITB + T V ITB + T 3. test. 

A1 x x VOLNO x ZRUŠEN VOLNO x x VOLNO x x 

A2 x - VOLNO - ZRUŠEN VOLNO x x VOLNO x x 

A3 x x VOLNO x ZRUŠEN VOLNO x x VOLNO x x 

A4 x x VOLNO x ZRUŠEN VOLNO x x VOLNO x x 

A5 - - VOLNO x ZRUŠEN VOLNO x - VOLNO x x 

A6 x x VOLNO x ZRUŠEN VOLNO - - VOLNO - x 

A7 - - VOLNO x ZRUŠEN VOLNO - x VOLNO - x 

B1 x x VOLNO x ZRUŠEN VOLNO x x VOLNO x x 

B2 x x VOLNO x ZRUŠEN VOLNO x x VOLNO x x 

B3 x x VOLNO x ZRUŠEN VOLNO x x VOLNO x x 

B4 x x VOLNO x ZRUŠEN VOLNO - x VOLNO x x 

B5 x x VOLNO x ZRUŠEN VOLNO x x VOLNO x x 

B6 x x VOLNO x ZRUŠEN VOLNO x x VOLNO x x 

B7 x x VOLNO x ZRUŠEN VOLNO x - VOLNO x x 

Vysvětlivky: T - Trénink, ITA - Intervence sk. A, ITB - Intervence sk. B, Z - Zápas, PZ - Pohárový zápas, ZZ - Zápas zrušen, V - Volno 
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Příloha č. 12. Kompletní data – Test rychlosti střelby při kopu přímým nártem 

Sl. 

Sk. 

měření 1. – rychlost míče (km.h-1) 
24. 10. 2019 

měření 2. – rychlost míče (km.h-1) 

15. 11. 2019 
měření 3. – rychlost míče (km.h-1) 

6. 12. 2019 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

AX 46,9 49,3 45,3 45,1 x x 47,2 49,4 43,1 49,9 Z R A N Ě N Í 

A1 45,3 48,6 47,1 x x 46,3 x 49,4 48,2 x x 46,2 48,4 48,8 44,8 

A2 49,7 x 50,1 50,2 48,5 49,7 48,8 X 50,5 x x 45,8 47,5 50,0 48,3 

A3 45,2 x x 42,1 43,4 X 50,1 X 46,9 47,8 42,2 x 47,2 49,8 49,1 

A4 48,2 35,2 48,8 x 48,6 49,8 45,1 X 36,9 46,9 33,3 45,9 x 48,9 49,9 

AX 44,8 44,2 x x 35,3 x 45,3 46,7 x 47,0 Z R A N Ě N Í 

A5 50,1 49,6 50,0 48,9 44,4 51,1 49,9 50,3 45,3 x 49,8 x 45,7 49,9 50,0 

A6 42,1 48,1 44,6 43,3 x x 44,0 X x 45,0 46,5 46,2 41,3 x 44,4 

A7 49,7 45,9 48,3 41,4 48,5 x 48,6 42,4 x 49,9 40,1 49,0 x 47,6 50,1 

BX 45,5 41 46,2 x 47,4 X 42,1 43,8 48,3 47,9 Z R A N Ě N Í  

B1 43,9 41,4 x 50,1 41,7 42,4 46,7 48,7 40,9 45,2 47,9 48,2 49,1 46,2 46,9 

B2 42,3 49,8 50,1 x 46,5 49,3 45,6 49,5 48,8 x 45,7 42,2 x 48,1 49,7 

B3 X 48,6 x 48,1 48,3 44,2 45,2 49,8 x 46,2 46,1 46,3 44,7 49,8 47,3 

BX 42,1 44,4 x 45,1 x Z R A N Ě N Í 

B4 x 46,9 49,3 49,6 46,8 48,7 44,9 46,3 49,9 49,2 48,5 46,7 x x 43,5 

BX 46,9 x x 48,4 46,6 45,4 46,7 X x 47,9 45,8 x 47,4 x 49,1 

B5 48,5 49,3 44,4 x 46,2 48,7 49,5 X 43,5 47,5 X x 43,2 39,7 50,0 

B6 48,2 x x 44,9 46,9 45,3 45,2 X 46,2 x x 47,4 49,9 47,1 49,9 

B7 43,4 45,5 x 43,4 44 x 43,6 45,9 46,4 x 44,9 46,8 47,9 48,5 X 

Legenda k tab.: 

AX, BX – vyřazení probandi; x - nezdařeny pokus či neplatný pokus 
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Příloha č. 13. Kompletní data – Test ve skoku dalekém odrazem snoţmo 

Sl. sk. 

měření 1. – skok do dálky (cm) 
24. 10. 2019 

měření 2. – skok do dálky (cm) 
15. 11. 2019 

měření 3. – skok do dálky (cm) 
6. 12. 2019 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

AX 238 244 243 239 244 248 Z R A N Ě N Í 

A1 231 238 237 239 234 242 238 241 231 

A2 230 229 238 226 239 240 238 229 236 

A3 215 213 215 226 247 229 229 231 239 

A4 242 239 243 235 241 242 245 241 241 

AX 217 229 224 220 231 233 Z R A N Ě N Í 

A5 228 226 225 219 231 226 222 225 229 

A6 232 240 239 239 251 247 247 243 249 

A7 239 244 240 234 247 245 247 235 244 

BX 219 228 243 227 239 242 Z R A N Ě N Í 

B1 240 253 255 241 241 237 247 248 256 

B2 169 202 209 205 218 212 218 219 226 

B3 217 226 229 223 232 228 230 226 242 

BX 215 216 221 Z R A N Ě N Í 

B4 266 263 270 269 255 274 277 282 272 

BX 215 230 238 236 229 240 237 233 241 

B5 246 247 230 248 239 233 242 257 243 

B6 248 235 240 249 242 234 248 235 240 

B7 215 212 219 218 217 220 224 217 220 

Legenda k tab.: 

AX, BX – vyřazení probandi; x - nezdařeny pokus či neplatný pokus 


