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Abstrakt 

Název:  Úroveň a míra asociace vybraných pohybových schopností, 

pohybových dovedností u fotbalových hráčů kategorie U6. 

Cíle:  Cílem výzkumu je identifikace úrovně vybraných pohybových 

schopností, pohybových dovedností a motorické docility a 

determinace míry asociace mezi těmito složkami výkonu u 

mladých fotbalových hráčů kategorie U6.  

Metody:  Výzkumný soubor (n = 52; věk = 6,1 ± 0,3 let) se skládal 

z fotbalových hráčů školiček akademie SK Slavia Praha. Probandi 

jednorázově absolvovali testovou baterii, která pozůstávala z testů 

motorické docility (IOWA-BRACE test), pěti testů pohybových 

schopností (lineární běžecká akcelerace 5m a 10m, maximální 

rychlost 5m letmo, skok daleký z místa, člunkový běh 4x10m) a 

dvou testů specifických fotbalových dovedností (člunkový běh 

4x10m s míčem, slalomový dovednostní test). Míru asociace jsme 

zjišťovali pomocí Pearsonova korelačního koeficientu.  

Výsledky:  Výsledková část přináší informace o úrovni pohybových 

schopností a pohybových dovedností u hráčů na základě získaných 

hodnot jimi provedených testů. Zjistili jsme statisticky významnou 

míru asociace mezi všemi testy napříč celou testovou baterií vyjma 

jedné dvojice (skok daleký z místa x člunkový běh 4x10m 

s míčem). Věcně významná, střední až velmi silná korelace r = 

0,5165-0,9335 se ukázala v šestnácti vzájemných vztazích 

(korelátech) z celkového počtu 28. Pohybová úroveň měřené 

vzorku probandů je v porovnání s výsledky dalších výzkumů 

průměrná.  

Závěr:  Nejdůležitějším zjištěním výzkumu byla zásadní míra asociace jak 

mezi skupinou pohybových schopností a skupinou pohybových 

dovedností, tak i mezi složkami těchto skupin navzájem.  

Klíčová slova: fotbal, identifikace talentu, pohybová schopnost, pohybová 

dovednost, diagnostika 



 

 

Abstract 

Title:  Level and degree of association of selected motor abilities, motor 

skills in football players category U6. 

Objectives:  The aim of the research is to identify the level of the selected motor 

abilities, motor skills and motor docility and to determine the 

degree of association between these performance components in 

football players category U6.  

Methods:   The research group (n = 52; age = 6.1 ± 0.3 years) consisted of 

football players of SK Slavia Praha Youth Academy. The 

participants completed one-time test battery which consisted of 

motor docility tests (IOWA-BRACE test), five tests of the motor 

abilities (5m and 10m linear running acceleration, 5m flying 

maximum speed, standing long jump, 4x10m shuttle run) and two 

tests of the specific football skills (4x10m shuttle run with a ball, 

slalom skills test). The degree of association was determined via 

Pearson´s correlation coefficient.  

Results:  The part with the results provides information on the level of the 

players´ motor abilities, motor skills based on the values obtained 

through performed tests.  The statistically significant degree of 

association was found between all tests across the entire test battery 

except for one pair (long jump from place x shuttle run with a ball). 

Materially significant, medium to very strong correlation r = 

0.5165-0.9335 was shown in sixteen mutual relations out of the 

total number of 28. The level of movement of the tested group of 

the participants is average in comparison with the results of other 

research.   

Conclusion:   The most important finding of the research was the considerable 

degree of association between the group of motor skills and the 

group of movement skills, as well as between these groups.   

Key words: football, talent identification, movement ability, motor skill, 

diagnostics 
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1 ÚVOD 

Kvalita fotbalových výkonů má stoupající charakter. Značná část pozornosti 

výzkumů a studií se v průběhu let zaměřila na zvyšování úrovně jak pohybového, tak i 

mentálního výkonu seniorských hráčů na hřišti. I když stále existují oblasti, které jsou 

prozkoumány méně než jiné, máme pocit, že výkonnost, a to zejména ta pohybová, se v 

elitním fotbale limitně blíží k maximu, které v současné době nejsme schopni 

fyziologicky překonat. Proto se hledají jiné cesty, které by přispěly k dalšímu rozvoji této 

oblasti. Jednoznačnou volbou je obrátit pozornost na mládežnický fotbal. 

Toto byl jeden z důvodů, který určil směr této práce, která je zaměřená na děti na 

přelomu předškolního a mladšího školního věku. Tito jedinci jsou na začátku svojí 

sportovní přípravy a na začátku období zvaného “zlatý věk motoriky”. Dalším pádným 

důvodem pro výběr tohoto výzkumného souboru byl i fakt, že s dětmi tohoto věku sám 

pracuji, v této oblasti se pohybuji už několik let a sám jsem zaznamenal značné 

nedostatky v množství relevantních informací o těchto kategoriích.  

V naši práci jsme se zaměřili na zkoumání pohybové složky fotbalového výkonu. 

Cílem empirického výzkumu bude analýza vztahů mezi pohybovými schopnostmi, 

pohybovými dovednostmi a motorickou docilitou jakožto základními stavebními pilíři 

pohybového výkonu u dětí. Myslíme si, že tato oblast je ještě stále málo probádaná a že 

má tím pádem pořád mnoho otazníků. Týkají se aktuálních výkonnostních norem jak pro 

běžnou, tak i pro sportující populaci, dále vývojových trendů obecné pohybové i 

specifické fotbalové výkonnosti u dětí atd.  

Nelze uvést přesný postup, jak správně trénovat, a takový přesný postup ani nikdy zcela 

daný nebude, jelikož pracujeme s lidmi a jejich jedinečností. Spíš, jak tvořit obecné 

přístupy k tréninku dětí, je potřeba vnímat jednotlivce a v tréninku nezapomínat na 

individuální přístup. Věříme, že i k tomu mohou přispět výsledky této výzkumné práce, 

neboť se jedná o další vodítko k pochopení fungování dětí a práce s nimi. 
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2 TEORETICKÝ PROBLÉM ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

2.1 Pohybové schopnosti 

Existují různé definice pohybových neboli, jinak řečeno, motorických schopností. 

Dovalil (1986) uvádí, že z obecného hlediska pohybové schopnosti patří coby vnitřní 

předpoklady pohybové činnosti mezi vlastnosti člověka. Lidský organismus je nositelem 

mnoha vlastností a znaků. Záleží na tom, z jaké stránky na něj pohlížíme. 

Poznatky o pohybových schopnostech se zakládají především na znalostech z 

anatomie, fyziologie, biochemie, biomechaniky a dalších vědních oborů. Pohybové 

(senzomotorické) schopnosti charakterizujeme jako relativně upevněný, více či méně 

generalizovaný, individuální předpoklad výkonu v určité činnosti, jako relativně 

samostatné soubory vnitřních předpokladů k pohybové činnosti (zčásti vrozené), které se 

také v pohybové činnosti projevují (Dovalil & Choutka, 2012). 

Dvořáková (2007) uvádí, že pohybové schopnosti jsou zčásti vrozené 

předpoklady pro určitou kvalitu pohybu: rychlostní, silové, vytrvalostní, obratnostní a 

ohebnostní. V závislosti na daných podmínkách mohou, ale nemusí být rozvinuty. 

Bedřich (2006) definuje pohybové schopnosti jako relativně svébytný vnitřní 

potenciál lidského organismu k určité motorické aktivitě. V podstatě se jedná o geneticky 

dané předpoklady k pohybu, které nelze získat. Dají se jen do omezené míry rozvíjet. 

Protože jsou v čase relativně stálé, musí se rozvíjet déle trvajícím tréninkovým 

působením.  

2.2 Senzitivní období 

Je známé, že v každém věku se člověk učí věcem jinak a jinou rychlostí. Ku 

příkladu dítě se učí jazykům mnohem rychleji než dospělí a jiné to není ani ve sportu a 

pohybu. Pro každou pohybovou schopnost existuje ve vývoji člověka období, kdy je 

vhodné danou schopnost rozvíjet a efektivně ji trénovat. Tato období se nazývají 

“senzitivní”. 

Senzitivní období definuje Perič et al. (2012) jako vývojové časové etapy, které 

jsou zvláště vhodné pro trénink určitých sportovních aktivit spojených s rozvojem 

pohybových schopností a dovedností. U dětí se v těchto vývojových etapách dosahuje 

nejvyšších přírůstků rozvoje dané schopnosti. Nevyužití těchto období může vést k jejímu 

pomalému či nekvalitnímu projevu. Z tohoto důvodu je vhodné rozvíjet konkrétní 
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pohybové schopnosti a dovednosti právě během příznivého vývojového stupně. Pro tyto 

účely sestavil docent Perič tabulku (Obrázek 1) senzitivních období pro všechny druhy 

pohybových schopností.    

 

 

Obrázek 1: Senzitivní období pro jednotlivé pohybové schopnosti (Perič, 2004) 

Senzitivní období není úplně vhodné svazovat s kalendářním věkem dětí. Je 

potřeba je orientovat na reálný stupeň jejich vývoje, jejich věk biologický. Vývoj je 

pohlavně diferencovaný a to znamená, že děvčata dozrávají biologicky dříve než chlapci. 

To se týká i zahájení a závěru senzitivních fází, které u děvčat začínají a z pravidla i končí 

o něco dříve než u chlapců (Jansa, 2007). S tímto tvrzením se shoduje Bordinggaard et 
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al. (2012), který uvádí v kontextu sportovních her (konkrétně jde o fotbal) senzitivní 

období u dětí od 4 do 18 let. Tato období definuje zvlášť pro chlapce (Obrázek 2) a zvlášť 

pro děvčata (Obrázek 3). 

 

Obrázek 2: Senzitivní období a rastová křivka chlapců (Bordinggaard et al., 2012) 

 

Obrázek 3: Senzitivní období a rastová křivka děvčat (Bordinggaard et al., 2012) 

Studie v národním školícím středisku v Anglii sledovala technický vývoj hráčů, 

kteří byli zvažováni pro vstup do programu pro rozvoj hráčů fotbalových asociací v 

Lilleshall. Studie dospěla k závěru, že po dosažení věku 14 let je pro hráče velmi obtížné 
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napravit špatnou techniku, především kvůli mimořádné síle návyků získaných ve věku od 

6 do 14 let, tedy v období považovaném za "zlaté roky učení" (Lennox et al., 2006). Proto 

ne každý trénink, ať už pohybových schopností nebo pohybových dovedností, musí mít 

pozitivní následky. Aimes Jacquet, manažer francouzských mistrů světa z roku 1998 řekl: 

„Trenér je nejdůležitější osoba ve fotbale". Tato věta platí zvláště v mládežnickém sportu, 

kde trenér musí znát specifika vývoje dětí a řídit se jimi. 

2.3 Dělení pohybových schopností 

Protože se tato práce zabývá pohybovými schopnostmi, pohybovými dovednostmi 

a vztahy mezi nimi, je důležité si v krátkosti přiblížit a popsat všechny pohybové 

schopnosti. Některými kategoriemi se ale budeme zaobírat minimálně, neboť naším cílem 

je získat ucelený pohled na tuto problematiku. To nám pomůže pochopit propojenost 

pohybových schopností. Dále nám to pomůže pochopit fungování lidského těla z hlediska 

pohybového aparátu a celkově pohybu jako takového. 

Motorické schopnosti se nejčastěji rozdělují na 5 základních částí. Jsou to 

rychlost, vytrvalost, síla, koordinace a pohyblivost. Řada autorů jako Dobrý (1983) tyto 

schopnosti dělí ještě do dvou větších podskupin na kondiční a koordinační schopnosti. V 

poslední době se začíná mluvit také o hybridních schopnostech. V literatuře se můžeme 

setkat s pojmy typu kondičně-koordinační či smíšené pohybové schopnosti. Kondiční 

pohybové schopnosti jsou výrazně podmiňovány metabolickými procesy, souvisejí 

hlavně se získáváním a využíváním energie pro vykonávání pohybu. Schopnosti 

koordinační jsou dány především procesy řízení a regulace pohybu. Hybridní či smíšené 

schopnosti souvisejí jak s procesy metabolickými, tak i s procesy regulace a řízení pohybu 

CNS (Dovalil & Choutka, 2012). 

Jedním z možných rozdělení pohybových schopností představuje model (Měkota 

& Novosad, 2005), ve kterém se dělí motorické schopnosti na 3 základní části (Obrázek 

4). 
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Obrázek 4: Schéma rozdělení motorických schopností (Měkota & Novosad, 2005) 

Pro potřeby naší práce budeme využívat model dvojice autorů Měkoty a Blahuše 

(1983), rozlišující pohybové schopnosti na kondiční a koordinační. Schématu (Obrázek 

5) se vymyká flexibilita (pohyblivost), neboť jde spíše o systém pasivního přenosu 

energie. 

 

Obrázek 5: Schéma rozdělení pohybových schopností (Blahuš, Měkota, 1983) 
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Kondiční pohybové schopnosti 

Podmíněny jsou především úrovní a podílem bioenergetických zdrojů a 

bioenergetických systémů zabezpečujících pohybovou činnost (Votík, 2005).  

Vysoká úroveň kondičních schopností neznamená vysokou sportovní výkonnost, ale 

úroveň sportovní výkonnosti je podmíněna úrovní kondičních schopností (Bedřich, 2006). 

Úroveň kondičních pohybových schopností ovlivňují i jiné faktory, které docent Dovalil 

popisuje a dělí na čtyři skupiny následovně: 

Determinanty kondičních pohybových schopností  

• Somatické - jedním z nejznámějších vědců zabývajících se testováním 

somatotypů vhodných pro jednotlivé sportovní odvětví a motorické 

výkonnosti byl Sheldon (1954). Somatotyp určujeme dle výšky, váhy, 

procenta tělesného tuku, kdy se dostáváme k výsledkům endo-, mezo- a 

ektomorfních komponentů.  

• Kondiční - podle pohybového výkonu lze identifikovat projevy síly, 

vytrvalosti a rychlosti, tedy pohybových schopností, které jsou 

kondičními faktory ovlivňujícími sportovní výkon.  

• Technické - souvisí se specifickými sportovními dovednostmi a jejich 

provedením v rámci techniky (koordinace, pohyblivost a biomechanické 

základy pohybu).  

• Psychické - kognitivní, motivační a emoční procesy jsou základem 

psychických faktorů, které vycházejí z jednotlivých osobních vlastností 

sportovců a jsou uplatňovány v řízení a regulaci jednání (Dovalil & 

Choutka, 2012).  

2.3.1 Silové schopnosti 

Síla jako motorická schopnost je v antropomotorice vymezena jako schopnost 

překonávat odpor vnějších a vnitřních sil podle zadaného pohybového úkolu, a to 

prostřednictvím svalového napětí (Hájek, 2012).  

Votík (2005) uvádí, že silové schopnosti lze obecně charakterizovat jako 

předpoklady jedince, které mu umožní překonávat odpor nebo proti odporu působit 

prostřednictvím svalového napětí. A dodává, že silové schopnosti jsou často považovány 

za rozhodující schopnosti člověka, bez kterých by se ostatní pohybové schopnosti 

nemohly projevit. 
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Dělení silových schopností 

Svalovou kontrakci z hlediska průběhu pohybu dělíme na: 

• Statickou - nedochází k pohybu těla (nebo jeho částí), snažíme se daný odpor 

udržet v jedné pozici, např. vis na hrazdě, vzpor na bradlech apod. (Perič, 

2012). 

• Dynamickou - při které dochází k pohybu těla (nebo jeho částí), např. kliky, 

dřepy, shyby. 

Uvádíme rozdělení síly vzhledem k vnějšímu projevu a způsobu uvolňování 

energie při svalové práci podle Lehnerta et al. (2010). Podle Periče & Dovalila (2010) jde 

o dělení dynamické síly:  

• Maximální síla - největší síla, kterou sval vyvine k provedení jednoho 

opakování s nejvyšším možným odporem při maximální volní svalové 

kontrakci. Dovalil & Choutka (2012) dodává, že může být realizována při 

svalové činnosti dynamické (koncentrické nebo excentrické) či statické. 

• Rychlá síla - schopnost dosáhnout v co nejkratším čase co nejvyšší hodnoty 

síly. Můžeme ji hodnotit ze dvou hledisek. Pokud jde o provedení pohybu co 

nejvyšší rychlostí v nejkratším čase, jde o startovní sílu. Pokud jde o udělení 

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

druh síly je často považován za nejdůležitější hlavně u sportovních her. 

Dovalil (2009) určuje pojem rychlé síly tvrzením, že je to schopnost spojená 

s překonáváním nemaximálního odporu vysokou až maximální rychlostí.  

• Reaktivní síla - schopnost vytvořit co největší silový impuls v cyklu 

protažení a následného zkrácení svalu. 

• Silová vytrvalost - schopnost opakovaně překonávat nebo brzdit 

nemaximální odpor bez snížení efektivity pohybové činnosti. Jedná se tedy o 

schopnost čelit únavě při déletrvající silové činnosti (Bedřich, 2006). 

 

Dělení silových schopností vychází také ze změn délky svalu a napětí ve svalu, 

tedy z typu svalové kontrakce (Perič & Dovalil, 2010):  

• Izometrická (statická) – napětí se zvyšuje, délka svalu se nemění. 

• Izotonická (dynamická) – napětí zůstává přibližně stejné, mění se délka 

svalu. 
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a) Koncentrická – délka svalu se zkracuje. 

b) Excentrická – délka svalu se prodlužuje. 

 

V minulosti byl rozvoj silových schopností v mnoha sportech podceňován, nebyla 

mu věnována dostatečná pozornost a často se mu nepřipisovala až taková důležitost jako 

rozvoji jiných pohybových schopností. Také Dovalil (1986) ve starší publikaci udává, že 

kvantitativní zastoupení silových schopností ve struktuře sportovních výkonů bývá různé. 

Rozhodující význam má síla v těch specializacích, kde se překonává velký odpor náčiní 

např. vzpírání, kulturistika či vrhy a hody v atletice. Tento pohled na silové schopnosti je 

v současné době zčásti přežitkem. Cílený rozvoj silových schopností a zařazování 

silového tréninku do tréninkového procesu ve sportovních hrách má pozitivní vliv nejen 

na zlepšení kondičních faktorů výkonu hráče, ale také na zlepšení některých specifických 

dovedností. Jak uvádí Ižovská et al. (2017), dobrá úroveň silových schopností má 

pozitivní vliv na kvalitu kopu u mladých fotbalových hráčů. O tématu silového tréninku 

ve fotbale hovoří i Bogdanis et al. (2008). Jeho studie ukázala, že trénink maximální síly 

může být ve fotbale lepší variantou než program s nižším zatížením (10 - 12 opakování), 

a to nejen proto, že zvyšuje sílu bez změny svalové hmoty, ale i proto, že vede k většímu 

zlepšení ve specifických fotbalových terénních testech. Silnou korelaci mezi úrovní 

maximální síly v dřepech a časem sprintu na 10 m a výškou vertikálního výskoku u 

elitních fotbalistů potvrdil také Wisloff et al. (2004). Dalším benefitem zařazování 

silového tréninku ve sportovních hrách je prevence zranění (Kropíková, 2012). Jak uvádí 

Gallucci et al. (2014), budování vytrvalosti, flexibility a síly má preventivní účinky na 

vznik zranění ve fotbale. Dovolíme si tvrdit, že dnes je rozvoj silových schopností 

nedílnou součástí tréninku ve všech sportovních hrách, u kterých je podmínkou úspěchu 

také dobrá fyzická kondice. 

Rozvoj silových schopností u dětí předškolního a mladšího školního věku 

Organizmus a pohybový aparát dítěte v tomto věku ještě nejsou připravené pro 

cílenější rozvoj silových schopností. Mezi nejvhodnější prostředky rozvoje silových 

schopností u těchto dětí patří tzv. přirozené posilování. Děti překonávají nejrůznější 

překážky a při tom musí vyvíjet přiměřené svalové úsilí. Perič (2012) sestavil několik 

typů těchto prostředků:  

• Překážkové dráhy – šplh (lano, tyč, strom), lezení (žebřiny, průlezky), 

ručkování (bradla, hrazda), visy (hrazda, kruhy, strom).  
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• Úpolová cvičení – přetahování, přetlačování, zápasy dvojic v různých 

polohách, různé formy úpolových her. 

• Cvičení s náčiním – plné míče (kutálení, přenášení), míčky (házení), 

cvičení se švihadly. 

• Cvičení v prostředí, které klade nároky na překonávání odporu – hry 

v kopci (běh z a do kopce), soutěže ve vodě nebo v hlubokém písku. 

2.3.2 Vytrvalostní schopnosti 

„Za vytrvalost je všeobecně pokládána pohybová schopnost člověka k 

dlouhotrvající tělesné činnosti. Soubor předpokladů provádět cvičení s určitou nižší než 

maximální intenzitou co nejdéle nebo po stanovenou potřebnou dobu co nejvyšší možnou 

intenzitou" (Dovalil, 1986, s. 13). 

Vytrvalostní schopnosti lze podle Čelikovského et al. (1979) definovat jako 

schopnosti provádět opakovaně pohybovou činnost submaximální, střední a mírné 

intenzity bez snížení efektivity po relativně dlouhou dobu do odmítnutí. 

Činitele ovlivňující vytrvalostní schopnost: 

• ekonomičnost a technika prováděného pohybu; 

• transport a výměna kyslíku a oxidu uhličitého; 

• způsob energetického krytí; 

• genetické a somatické predispozice; 

• tělesná hmotnost; 

• vůle při překonávání akumulující se únavy; 

• metabolické děje (Měkota & Novosad, 2007). 

Dělení vytrvalostních schopností 

Dovalil &  Choutka (2012) dělí vytrvalostní schopnosti na čtyři základní druhy:  

• Rychlostní vytrvalost - velmi úzce souvisí s rychlostními schopnostmi. 

Zásadní rozdíly jsou v počtu opakování a intervalu odpočinku. Patří sem 

činnosti maximální a submaximální intenzity v délce do 20 s. (Votík, 2005). 

Hnízdil a Havel (2012) ještě dodávají, že rozhodujícím faktorem pro rozvoj 

této vytrvalosti je anaerobní kapacita organismu.  
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• Krátkodobá vytrvalost - je schopnost vykonávat pohybovou činnost co 

možná nejvyšší intenzitou po dobu do 2-3 min. Dominantním energetickým 

systémem je anaerobní glykolýza (Dovalil, 2009). 

• Střednědobá vytrvalost - je charakterizována činností střední intenzity a 

dobou trvání činnosti od 3-8 minut (Votík, 2005). Dovalil (2009) doplňuje, 

že je to vykonávání činnosti intenzitou odpovídající nejvyšší možné spotřebě 

kyslíku. Energetickým zdrojem je glykogen. Jeho vyčerpání je v tomto 

případě hlavní příčinou únavy. 

• Dlouhodobá vytrvalost - je schopnost provádět nepřetržitě pohybovou 

činnost mírné až velmi mírné intenzity po dobu delší než 10 minut (Tabulka 

1). Převažujícím způsobem energetického krytí je přitom aerobní (oxidativní) 

způsob úhrady energie s využitím glykogenu a později i tuků. Příčinou únavy 

je vyčerpání zdrojů energie (Hnízdil & Havel, 2012).  

 

Převážná 

aktivace 

energet. 

systému 

Doba 

trvání 

pohybové 

činnosti 

Vytrvalost Intenzita 

pohybové 

činnosti 

ATP 

ATP - CP 

3 – 5 s 

do 20 s 

* rychlostní  

Anaerobní 

 

 

speciální 

maximální 

LA 2 – 3 min. Krátkodobá submaximální 

O2- LA kol. 8 – 10 

min. 

Střednědobá  

Aerobní 

Střední 

O2 přes 10 

min. 

Dlouhodobá obecná Nízká 

* Pojetí rychlostní vytrvalosti se velmi blíží pojmu rychlostní schopnosti, rozlišení není zcela přesné 

Tabulka 1: Vymezení vytrvalostních schopností (Dovalil, 1986; Choutka, 1986; in Votík 2005) 

Význam vytrvalostních schopností vzrůstá s prodlužováním doby trvání 

sportovních výkonů. Proto mají vytrvalostní schopnosti ve fotbale bezpochyby svoji 

nezastupitelnou roli. Jejich nižší nebo nedostatečná úroveň znamená dřívější nástup 

únavy s doprovodními jevy zhoršení přesnosti, pozornosti a následně i větší výskyt chyb 

(Dovalil, 2009). Vytrvalostní schopnosti mají vliv i na techniku běhu a prováděné 

specifické dovednosti (Levine, 2008). Při nedostatečné úrovni vytrvalostních schopností 
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přichází rychlejší nástup únavy, která signifikantně zhoršuje kvalitu specifických 

fotbalových dovedností (Varjan, 2018). Velmi důležitý je její pozitivní vliv na regeneraci. 

Vyšší úroveň především dlouhodobé vytrvalosti většinou znamená také rychlejší průběh 

zotavovacích procesů.  

Rozvoj vytrvalostních schopností u dětí předškolního a mladšího školního 

věku 

V tréninku dětí je potřeba myslet i na rozvoj vytrvalostních schopností. U jedinců 

tohoto věku se jedná primárně o aerobní (dlouhodobou) vytrvalost. Avšak úroveň 

vytrvalosti se pohybuje v podstatě na horní hranici jejich individuálních možností. U dětí 

ve věku do 10 let proto není potřeba zaměřovat se v tréninku speciálně na rozvoj 

vytrvalostních schopností (Perič, 2012). Tyto schopnosti jsou v tréninku dětí přirozeně 

stimulovány pohybovými hrami a cvičeními různého typu.  

2.3.3 Pohyblivost 

Pod termínem pohyblivost, kloubní pohyblivost, ohebnost nebo flexibilita 

chápeme ve sportu předpoklady pro rozsah pohybů v jednotlivých kloubech – schopnost 

vykonávat pohyby ve velkém kloubním rozsahu (Perič, 2012).  

Podle Lehnerta et al. (2010) je pohyblivost charakterizována dosažením 

potřebného a optimálního kloubního rozsahu pohybu (amplitudy) pomocí vnitřních nebo 

vnějších sil. Ve sportu je chápána jako schopnost vykonávat pohyb v kloubním rozsahu 

vzhledem k požadavkům sportovní disciplíny. 

Pohyblivost je významná především ve dvou oblastech:  

• Dostatečný rozsah (kloubní pohyblivosti) – umožňuje lepší provedení 

pohybů při vlastním tréninku i v soutěžích.  

• Preventivní – adekvátní pohyblivost snižuje riziko svalových zranění při 

různých nečekaných či nekoordinovaných pohybech (Perič & Dovalil, 

2010).  

Pohyblivost nemusíme vnímat jen v souvislosti s pohybem v jednom kloubu, jako 

je např. loket, ale také s pohybem zahrnujícím soustavu kloubů, např. páteř nebo klouby 

zahrnuté v pohybu rotace trupu (Blahušová, 2005). Proto můžeme pohyblivost dělit podle 
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jednotlivých částí těla na flexibilitu paží, ramen, trupu, kyčlí, dolních končetin apod. 

(Bouchard et al., 1997). 

Ve spojení s pohyblivostí se často potkáváme se dvěma pojmy:  

• Hypermobilita – nadměrná kloubní pohyblivost. Vyskytuje se častěji 

u žen a dívek než u mužů. Rozlišujeme dva druhy hypermobility. 

Celkovou hypermobilitu, kdy jsou postiženy všechny klouby, a 

hypermobilitu lokální, která postihuje jenom některé klouby (např. při 

špatném cvičení) (Kovaříková, 2006). 

• Hypomobilita – snížená kloubní pohyblivost. Mluvíme o hypomobilitě 

v jednom kloubu nebo někdy i ve více kloubech. Může se jednat o trvale 

nebo jen dočasně sníženou pohyblivost. Nízká úroveň pohyblivosti je 

často limitujícím faktorem při provádění tělesných cvičení (Kovaříková, 

2006). 

Význam protahováni u dětí tkví nejen ve zlepšování rozsahu pohybů, ale i v tom, 

že protahovací a vyrovnávací cvičení umožňují předcházet různým negativním vlivům 

jednostranného zatížení na držení těla a jsou v tomto směru jistou prevencí (Perič, 2012). 

Protahovací cvičení se u nejmenších dětí zařazují především proto, aby si tím na ně 

vytvořily do budoucna návyk a aby pochopily důležitost udržování a rozvoje této 

pohybové schopnosti. 

Rozvoj pohyblivosti u dětí předškolního a mladšího školního věku 

Stimulace pohyblivosti spočívá v navozování podnětů, které povedou k udržení 

nebo zvětšení kloubního rozsahu, a v záměrném potlačování činitelů, které daný kloubní 

rozsah omezují. U malých dětí (věk do 10 let) preferujeme především aktivní metody, tj. 

metody, při kterých děti cvičí samy, bez dopomoci jiné osoby. Strečinkové cviky nejsou 

vhodné, protože děti rozumově nezvládnou potřebnou míru protažení a soustředění se na 

daný cvik (Kučera et al., 2011). Cviky zaměřené na rozvoj pohyblivosti zařazujeme 

v úvodní a závěrečné části tréninku. Je potřebné dodržovat tyto zásady:  

• Usilovat o potřebné uvolnění svalů. 

• Protahovat svaly a vazivo, zvyšovat jejich pružnost. 

• Usměrňovat reflexní aktivitu svalů kloubu. 

• Posilovat správným způsobem agonisty (Dovalil, 2009). 
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Pohyblivost lze tedy zlepšovat kombinací uvolňovacích, protahovacích a 

posilovacích cvičení. Rozvoj pohyblivosti u dětí je často opomíjen nebo mu v tréninku 

není věnována dostatečná pozornost. Pohyblivost přitom umíme v dětském věku rozvíjet 

lépe než u starších kategorií. To je dáno tím, že pro tuto schopnost máme v dětském věku 

senzitivní období. 

2.3.4 Rychlostní schopnosti 

Mnohé sportovní výkony charakterizuje z fyzikálního pohledu vysoká až 

maximální rychlost pohybu. Tato činnost je prováděna maximálním volním úsilím, 

maximální intenzitou (Dovalil, 2009). 

Bedřich (2006) definuje rychlostní schopnosti jako vnitřní předpoklady provedení 

pohybu vysokou až maximální rychlostí. Dále je definuje jako schopnosti zahájit a 

uskutečnit pohyb v co nejkratším čase. Pohybová činnost je prováděna s maximálním 

úsilím a intenzitou po dobu maximálně 15 sekund bez překonávání odporu, resp. do 

odporu menšího než 20% jeho maxima. Dick (2002) ještě doplňuje, že může jít o pohyb 

končetiny, části těla nebo pohyb celého těla. 

Projevy rychlostních schopností ve fotbalu je nutno chápat komplexně jako pohyb 

hráče, který zahrnuje procesy: 

a) psychické 

b) motorické 

Rychlostní schopnosti nezávisí jen na rychlé produkci svalové energie, ale i na 

schopnosti hráče rychle vnímat, hodnotit, rozhodovat a reagovat (Votík, 2005). 

Rychlost je nejvíce geneticky podmíněnou pohybovou schopností (Lehnert, 

2014). Je potřeba dodat, že rychlostní schopnosti, konkrétně rychlost reakce, se v průběhu 

života vyvíjí. Studie se shodly, že nejlepších výsledků v nespecifické reakční rychlosti 

dosahují jedinci ve věku 15-17 let. Toto věkové rozmezí bylo určeno jako vrchol 

nespecifické reakční rychlosti a s dalším přirůstajícím věkem se tato schopnost mírně 

zhoršuje (Betül et al., 2014; Brychta et al., 2013). Rychlost je také do velké míry 

ovlivněna i jinými faktory a dalšími pohybovými schopnostmi. Perič (2012) mluví o 

několika oblastech, na kterých závisí rychlostní schopnosti a které se dají více či méně v 

tréninku ovlivňovat: 

• Nervosvalová koordinace - spočívá především ve schopnosti střídat co 

nejrychleji kontrakci (stah) a relaxaci (uvolnění) svalového vlákna. 
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• Typ svalových vláken - patří k důležitým předpokladům dosažení maximální 

rychlosti, protože, jak už bylo poznamenáno, rychlost je nejvíce geneticky 

podmíněnou pohybovou schopností. Rozeznáváme totiž dva základní typy 

svalových vláken: červená (pomalá) a bílá (rychlá), neboli, jak je definují Petr 

& Šťastný (2012): s nízkým prahem dráždivosti a s vysokým prahem 

dráždivosti. Morfologicky vyšší pohybovou rychlost podmiňuje vyšší podíl 

rychlých svalových vláken (Dovalil, 2009).  

• Velikost svalové síly - je důležitá pro mohutnost svalové kontrakce a tedy i 

její rychlost. Brown, Ferrigno & Santana (2000) říkají, že většina sportů 

zahrnuje rychlou generaci síly. Jako příklad uvádějí, že síla je využívána 

během jedné až dvou vteřin při mnoha atletických úkonech. O důležitosti síly 

svědčí i jednoduchý pohled na postavy špičkových sprinterů, kteří se ve 

velikosti svalů často nijak neliší od kulturistů. 

Plachý & Procházka (2014) tyto tři oblasti doplňují a tvrdí, že jedním z hlavních 

předpokladů rychlosti běhu je správná koordinace, tzn. maximálně účelné zapojení všech 

kloubů a využití síly všech svalů.  

Drabik (1996) mluví zase o pěti předpokladech rychlosti: 

1. Morfologické – podíl rychlých vláken ve svalu je důležitým faktorem 

určujícím rychlost. Jejich rozhodující převaha znamená velký rychlostní 

potenciál. 

2. Energetické – důležité jsou dva aspekty. Prvním je intenzita energetického 

výdeje a rychlost, kterými jsou energetické zásoby využívány. Druhým je 

kapacita energetických zásob ve svalech (Dufour, 2015). 

3. Psychologické – síla vůle, znalost významu cvičení a koncentrace jsou 

nejdůležitějšími psychologickými faktory při dosahování vysoké rychlosti 

svalů (Harre & Hauptmann, 1988; in Drabik, 1996). 

4. Technika a koordinace – zlepšení techniky je klíčem ke zvýšení rychlosti. 

Technika zvládnutí závisí na koordinaci. Rozvíjení koordinace zlepšuje 

techniku a tím i rychlost. 

5. Úroveň síly, vytrvalosti a flexibility – vysoká síla má zpravidla pozitivní 

vliv na akceleraci a dosažení maximální rychlosti pohybu. Pohyb musí být 

často nejen rychlý, ale i opakovaně proveditelný po delší dobu, tzn. vedle 

rychlosti je vyžadována i značná rychlostní vytrvalost. Dobrá flexibilita tím, 
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že umožňuje pohyb ve větším rozsahu, zajišťuje nejlepší dosažitelné 

zrychlení a snižuje ztrátu rychlosti způsobenou napětím antagonistických 

svalů (Harre & Hauptmann, 1988; in Drabik, 1996). 

 

Dělení rychlostních schopností 

Nejčastěji se rychlostní schopnosti dělí na:  

• reakční rychlostní schopnosti  

• akční (realizační) rychlostní schopnosti  

Na tomto základním rozlišení rychlostních schopností se shoduje většina autorů. 

V dalším podrobnějším členění se však liší. Rozdíly jsou především v terminologii a 

hierarchickém uspořádání. 

Velmi podrobně dělí rychlostní schopnosti Lehnert et al. (2010) na Obrázku 6 

níže:  

 

Obrázek 6: Členění rychlosti jako pohybové schopnosti (Lehnert et al, 2010) 

 

Pro potřeby práce budeme rychlost dělit na tři základní složky (Malý & Dovalil, 

2016): 

• Rychlost reakční - je spojená se zahájením pohybu. 

• Rychlost acyklická - jde o co nejvyšší rychlost jednotlivých pohybů. 

• Rychlost cyklická - je dána vysokou frekvencí opakujících se stejných 

pohybů. 
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V praxi sportovních her se potkáváme hlavně s kombinací a propojeností všech 

těchto složek. Dovalil (2009) označuje toto propojení za rychlost komplexní; jde o 

kombinaci cyklických a acyklických pohybů včetně reakce. Nejčastěji se vyskytuje jako 

rychlost lokomoce, tj. přemisťování v prostoru. 

Rychlostní schopnosti hrají v naší práci klíčovou roli. Meta-analýza z roku 2019, 

zabývající se 14 studiemi, které vycházely ze znalostí zkušených trenérů fotbalu a jiných 

sportů, dospěla k závěru, že třemi nejdůležitějšími vlastnostmi hráčů ve sportovních 

hrách jsou “dravost a ambice“, “herní myšlení“ a “fyzické a technické dovednosti“ 

(Roberts et al., 2019). Právě herní myšlení je založeno na rozhodovacích procesech, 

konkrétně na správnosti a hlavně rychlosti rozhodování. Výsledky studií (Betül et al., 

2014; Mori et al. 2002; Fontana et al., 2009) jasně ukazují, že fotbaloví hráči elitní úrovně 

dosahují v testech jednoduché i výběrové reakce signifikantně lepších výsledků než hráči, 

kteří hrají na nižší výkonnostní úrovni. Toto zjištění, podpořeno tvrzením studie (Brychta 

et al. 2013), že reakční rychlost je schopnost geneticky podmíněná, ukazuje, že genetická 

predispozice nespočívá jenom v poměru rychlých a pomalých svalových vláken (Malý & 

Dovalil, 2016), ale také v kvalitě centrální nervové soustavy, která zodpovídá za rychlost 

reakce. Uvedené poznatky přidávají ještě větší váhu tomuto druhu rychlostních 

schopností, který bývá často opomíjen ve prospěch rychlosti lokomoce. 

Když se ale začneme bavit o rychlosti lokomoce ve fotbale, můžeme si položit 

následující otázky: Kolik 50ti metrových sprintů udělá hráč ve fotbalovém zápase? Kolik 

udělá 30ti metrových sprintů? Nebo: Jaká rychlost je charakteristická pro fotbal? Většina 

sportů zahrnuje mnohem více než lineární sprinty při maximální rychlosti. Schopnost 

změnit směr a rychlost je často mnohem důležitější (Brown et al., 2000). Při herních 

situacích ve fotbale se často uplatňují rychlé starty za soupeřem nebo za míčem, rychlé 

zastavení nebo zpomalení a opětovné zrychlení na krátkou vzdálenost několika metrů. 

Uplatňují se rychlé změny směru, výskoky, rychlé změny poloh a starty z různých poloh. 

Tyto charakteristiky korespondují s pojmem agility. 

2.3.4.1 Agilita 

V české literatuře se s ní můžeme také setkat jako s hbitostí. Relativně nově 

definovaná pohybová schopnost nebo součást pohybových schopností, o které zatím není 

mnoho známo. Agilita je souborem více pohybových schopností, společných prvků má 

ale nejvíce právě s rychlostí. 
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Agilita je integrální schopnost rychlé a správné motoricko-kognitivní činnosti 

sportovce při pohybu celého těla a jeho optimální přizpůsobení v prostoru a čase. Agilita 

vyžaduje maximální intenzitu specifické pohybové činnosti v součinnosti s variabilitou 

časové a prostorové změny (Maly; in Lehnert et al., 2010). 

Brown et al. (2000) definuje agilitu jako schopnost zpomalovat a následně 

bezprostředně zrychlovat, rychle měnit směr pohybu bez velkého snižování rychlosti za 

předpokladu udržování rovnováhy a kontroly nad vlastním tělem a dodává, že jde o 

spojení dynamické rovnováhy, koordinace a výbušnosti. 

Co se tréninku agility týče, adaptační podněty v tréninkové jednotce by měly 

obsahovat činnosti vyžadující rychlé lokomoční změny vpřed, do strany, vzad, ve 

vertikálním i horizontálním směru s maximální intenzitou pohybu, která však ještě 

umožňuje realizaci pohybového úkolu technicky, tj. s vysokou úrovní neuromuskulárního 

řízení. Tyto pohybové činnosti by měly být trénované jak v izolovaných podmínkách 

(analyticky), tak i komplexně (synteticky), tj. ve variabilních podmínkách (Maly; in 

Lehnert et al., 2014). Úroveň agility ovlivňuje mnoho faktorů (Obrázek 7). 

Hlavní determinanty agility

 

Obrázek 7: Schematický model agility (Maly; in Lehnert, 2014) 

Rozvoj rychlostních schopností u dětí předškolního a mladšího školního věku 

Rozvoj rychlostních schopností je pro nás velkou prioritou vzhledem k tomu, že 

se naše práce zaměřuje na děti na přelomu začátku školní docházky. Spolu s 

koordinačními schopnostmi má rychlost velmi dobré předpoklady pro rozvoj (senzitivní 
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období) právě v dětském věku. Především oblast nervosvalové koordinace a frekvence 

by měla být v tomto věku stimulována co možná nejčastěji (Perič, 2012).   

O rozvoji cyklické rychlosti píše ve své knize Dovalil (2009) a kromě klasických 

metod opakovaných sprintů uvádí i trénink rychlosti s odporem nebo trénink použitím 

nadmaximální (supramaximální) rychlosti. Dodává ale, že cvičení tohoto typu nejsou 

vhodná pro děti, zejména nemají-li dostatečně osvojenou a zpevněnou techniku. 

V tréninku se rozvoj rychlosti často prolíná s rozvíjením ostatních schopností. U 

dětí je spojován hlavně s koordinací. Rychlost je vhodné rozvíjet pravidelně z důvodu 

zatěžování rychlých svalových vláken, ale i z důvodu rozvoje nervosvalové koordinace 

(Perič, 2012). Základním požadavkem pro rozvoj rychlosti v tréninku je pohyb 

s maximální intenzitou. Podle Malého (2016) má v tréninku dětí mimořádnou důležitost 

všeobecný rychlostní trénink, a to jako základ pozdějšího specializovaného tréninku:  

• stimulace všech druhů rychlostních schopností 

• rychlostně zatěžovat širší spektrum svalových skupin (nohy, paže, trup) 

• používání širšího okruhu cvičení založeného na pohybech cyklických, 

acyklických a pohybech vyžadujících rychlou reakci 

 

Drabik (1996) na obrázku 8 uvádí komponenty, ze kterých se má skládat trénink rychlosti: 

 

Obrázek 8: Obecná struktura tréninku rychlosti (Sozanski & Witcak, 1981; in Drabik, 1996) 
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Různé sporty vyžadují i různé typy rychlostí. V některých sportech je 

nejdůležitější čas reakce (např. střelba), v některých je nejdůležitější acyklická rychlost 

(např. vrh koulí), jinde zase jenom cyklická rychlost a frekvence pohybu (např. kajak). 

Některé sporty vyžadují alespoň dva typy rychlosti na vysoké úrovni (např. stolní tenis 

vyžaduje čas reakce a acyklickou rychlost) a některé sporty dokonce vyžadují všechny 

typy rychlostních schopností na skvělé úrovni (Drabik, 1996). Ve všeobecnosti to platí 

hlavně ve sportovních hrách v čele s fotbalem, který je typický maximálně proměnlivými 

podmínkami. Zvládnutí takových podmínek vyžaduje i vysokou úroveň kognitivních 

schopností s nároky na rychlost proto, aby hráči mohli naplnit svůj fyzický a technický 

potenciál (Pruna & Bahdur 2016). 

Pro efektivní rozvoj rychlostních schopností ve fotbale uvádí Votík (2005) 

didaktické poznámky: 

• zařazujeme na začátek hlavní části tréninkové jednotky a před tím 

neprovádíme cvičení přinášející únavu, protože pohyb je prováděn vždy 

s maximální intenzitou; 

• navození vhodné atmosféry, dobrého psychického stavu, motivace, 

koncentrace; 

• jakmile klesá rychlost prováděných činností, cvičení přerušíme nebo 

ukončíme; 

• interval zatížení do 5-6 sec; 

• interval odpočinku je stejně významný jako interval zatížení (IZ : IO = 

1:6, Perič (2012) doporučuje dokonce poměr 1:10); 

• v intervalu odpočinku zařazujeme převážně aktivní odpočinek, což 

znamená lehkou nenáročnou činnost nízké intenzity (dechová, uvolňovací 

cvičení, chůze, vyklusání, manipulace s míčem); 

• projevy různých forem rychlosti jsou specifické, navzájem nezávislé a je 

nutno je rozvíjet odděleně, jelikož přenos je velice omezený; 

• nezapomínat na rozvoj psychických procesů limitujících motorické 

rychlostní schopnosti (rozvoj vnímaní, hodnocení a rozhodování). 



29 

 

2.3.5 Koordinační schopnosti 

Tímto specifickým druhem pohybových schopností (v literatuře jsou také tradičně 

zahrnuty pod pojmem obratnosti) se rozumí "soubor schopností lehce a účelně 

koordinovat vlastní pohyby, přizpůsobovat je měnícím podmínkám, provádět složitou 

pohybovou činnost a rychle si osvojovat nové pohyby" (Dovalil, 1986, s. 184). Tato 

činnost není energeticky příliš náročná. 

Koordinační schopnosti jsou velmi úzce spjaty s dovednostmi. Votík (2005) 

dokonce uvádí, že tyto schopnosti jsou limitujícím faktorem osvojení techniky. Proto se 

v kapitole „Motorická docilita“ budeme věnovat učení jak koordinačních schopností, tak 

také specifických dovedností. Koordinace je předpokladem pro širší skupinu pohybových 

činností, jež se vyznačují podobnými koordinačními nároky. Vnitřně se vyznačují 

různými operacemi. Jedná se o percepční, kognitivní a paměťové operace (Lehnert, 

2014). Proto se koordinace spojuje s činností centrální nervové soustavy, která řídí 

množství oblastí důležitých pro konkrétní pohyb. Podle Periče (2012) patří mezi hlavní 

oblasti: 

• činnost analyzátorů - zrakový, sluchový ale i analyzátory ve svalech, 

šlachách - tzv. proprioreceptory; 

• činnost jednotlivých funkčních systémů, které zabezpečují přísun 

energetických zdrojů do svalů - oběhový, dýchací; 

• nervosvalová koordinace - "programové vybavení", kdy mozek 

prostřednictvím nervů dává informace kde, jak, a s jakou silou se mají 

svaly kontrahovat; 

• psychologické procesy - vůle, pozornost a motivace, které jsou pro daný 

cvik velmi důležité. 

Dělení koordinačních schopností 

Koordinaci dělíme stejně jako ostatní pohybové schopnosti na: 

• Obecnou - schopnost efektivního provádění pohybu bez ohledu na 

sportovní specializaci. Tato koordinace je určitým předpokladem pro 

rozvoj koordinace speciální, jelikož přispívá k rychlejšímu zvládnutí 

koordinačních požadavků konkrétního sportovce. Každý sportovec by měl 

také projít všeobecným rozvojem, aby získal přiměřenou úroveň obecné 

koordinace. 
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• Speciální - definujeme ji jako schopnost efektivního provedení pohybu v 

daném sportu z hlediska přesnosti, rychlosti, času a úspory energie. Ve 

chvíli, kdy mluvíme o specifických koordinačních potřebách pro jistý 

sport, můžeme je označit i za specifické dovednosti. Tyto 

schopnosti/dovednosti fotbalista rozvíjí po celou svou kariéru. (Cacek, 

2017). 

Dovalil (2009) rozlišuje sedm základních koordinačních schopností. Pro potřeby 

fotbalu je ale ve své knize popsal a charakterizoval Votík (2005): 

• Orientační - schopnost rychlé a přesné analýzy vzájemných stavů (hráč – 

spoluhráč – soupeř – míč), vytváření si pocitu polohy vlastního těla a jejích 

změn. 

• Kinesteticko - diferenciační - schopnost rozlišovat časové, prostorové a 

silové parametry pohybu podle zadané pohybové úlohy. Její podstata 

spočívá ve vnímání (registraci) senzorických rozdílů (diskriminaci) mezi 

podněty (zrakovými, sluchovými, taktilními, vestibulárními, 

kinestetickými) a v jejich následné diferenciaci na základě vlastní činnosti 

(Belej, 2001). Hráč musí rozlišit a diferencovat úsilí vynaložené např. na 

přihrávku na krátkou nebo dlouhou vzdálenost. 

• Reakční - schopnost rychlého a účelného projevu jako reakce na 

očekávaný nebo neočekávaný podnět (např. reakce hráče na neočekávaně 

odražený míč), je zásadní zvláště brankáře). V tomto druhu koordinace 

vidíme velký průnik s rychlostními schopnostmi.  

• Spojování pohybových operací - jedná se o časoprostorové dynamické 

sladění dílčích pohybů při kontaktu se soupeřem nebo míčem. Je součástí 

řešení všech herních situací. 

• Přizpůsobování pohybového jednání - navazuje na předchozí schopnost, 

je závislá na schopnosti orientace. Představuje změnu motorické realizace 

řešení určité situace podle aktuálních podmínek. Jde vlastně o kombinace 

osvojených herních dovedností a vlastní improvizační schopnosti.  

• Rovnováhy - schopnost udržet nebo obnovit rovnováhu při úmyslných či 

neúmyslných změnách polohy těla (důležitá je vysoká funkční úroveň 

vestibulárního aparátu). 

• Rytmická - rytmus určité pohybové činnosti, např. běhu, změna rytmu a 

tempa hry, vnucení vlastního rytmu hry soupeři. 
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Jednotlivé koordinační schopnosti spolu úzce souvisí. Ve hře se projevují jako 

celek a navzájem se ovlivňují a doplňují se. Tyto schopnosti urychlují a zefektivňují 

proces osvojování nových dovedností a ovlivňují jejich projev. Fotbalista ovládá složité 

pohyby, kde dominuje přesnost a rychlost (Lehnert, 2014). Hráči s koordinačními 

schopnostmi na nižší úrovni toto zvládají pomaleji a mají problémy se zvládáním těžkých 

pohybových vzorců. 

„Koordinačně – technické schopnosti pod extrémním tlakem času, preciznosti a 

proměnlivosti se dají považovat za nejdůležitější součásti moderního fotbalu.“ (Weineck 

et al., 2012, s 7; in Dost et al. 2016). 

Rozvoj koordinačních schopností u dětí předškolního a mladšího školního 

věku 

V oblasti tréninku dětí je koordinace je považována za schopnost, které by měla 

být věnována největší pozornost. Proto je vhodné s rozvojem koordinačních schopností 

začít co nejdříve. Většina autorů se shoduje na tom, že senzitivní období pro rozvoj 

koordinace začíná už kolem šestého roku života. Podle Periče (2012) toto období doznívá 

ve věku 12-13ti let. Perič ještě dodává, že důležitým aspektem pro zařazení koordinace 

do tréninku dětí je i jejich "pud sebezáchovy”, který je menší než u dospělých. Od nástupu 

puberty narůstá “sebezáchova", jejíž projevy mají za následek strach některých jedinců z 

provádění salta, přemetu, přeskoku apod. Je potřebné poznamenat, že rozvoj koordinace 

bychom měli zařazovat na začátek hlavní části tréninkové jednotky, jelikož se jedná o 

cvičení náročná na soustředění a pozornost. Není vhodné je nacvičovat dlouho, cvičení je 

dobré střídat.  

Jednotlivé metody rozvoje koordinačních schopností často nejsou přesně popsány. 

Proto Dovalil (1986) doporučuje dodržovat při jejich rozvoji tyto zásady: 

• Volit spíše složitější cvičení a složitost postupně zvyšovat. 

• Provádět cvičení v mnoha různých obměnách. 

• Provádět tělesná cvičení v měnících se vnějších podmínkách. 

• Provádět cvičení "pod tlakem", v co největší rychlosti, s rozhodováním. 

• Cvičení s dodatečnými informacemi (změny v průběhu cvičení). 

• Cvičení po předchozím zatížení (při diskomfortu). 

Lehnert (2014) uvádí nejčastější metody rozvoje koordinace: 
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• Metoda obměňování - charakteristická změnami podmínek, spojováním 

osvojených dovedností nebo prováděním více činností najednou. 

• Metoda opakování - uplatňují se opakovaná řešení situací. 

• Metoda kontrastní - získávání protikladných pohybových zkušeností 

prováděním pohybů s velmi rozdílnými charakteristikami. 

2.4 Pohybové dovednosti 

Pohybové nebo jinak motorické dovednosti se ve sportu také často zahrnují pod 

souhrnný pojem techniky, kterou Perič (2012) definuje jako soubor všech dovedností v 

jednotlivých sportovních odvětvích, které souvisí s danou specializací. 

Belej (2001) definuje pohybovou dovednost jako motorickým učením a 

opakováním získanou pohotovost (způsobilost, připravenost) k pohybové činnosti, k 

řešení pohybového úkolu a dosažení úspěšného výsledku. Jedná se o způsobilost 

vykonávat pohybovou činnost správně, úsporně, vhodným způsobem, a to i při 

změněných podmínkách. 

Měkota & Cuberek (2007) uvádí, že se často z množství definic tuzemských 

autorů domníváme, že pohybová dovednost není považována za činnost samotnou, ale za 

předpoklad činnosti (dovednost kličkovat = předpoklad, fotbal = činnost). Toto pojetí 

však nemusí být nevyhnutelně to správné. Zejména v anglicky psané literatuře se za 

“skill" (dovednost) považuje i činnost samotná nebo určitý typ činnosti. 

Další z pohledů uvádí Dobrý a Semiginovský (1988), kteří vnímají herní 

dovednost jako otevřený specializovaný funkční systém. Předpokládají, že herní 

dovednosti vznikají, kultivují se a rozvíjejí na základu, do něhož vstupují různé skladby 

schopností. 

Když mluvíme o sportovní technice, Matvejev (1982) rozlišuje dva významy 

tohoto pojmu. První, ideální „model“ činnosti (vzor myšlený, vyjádřený slovně, 

v grafické, matematické či jiné formě), vypracovaný teoreticky nebo na základě 

praktických zkušeností. Druhý reálně se formující (případně už zformovaný) způsob 

provádění soutěžní činnosti, který je charakteristický stupněm efektivity využití pro 

dosáhnutí sportovního výkonu.  

Pro herní výkon ve fotbale jsou pohybové dovednosti a technika hráče základem. 

Podle Buzka et al. (2007) se v technice musí projevit dva faktory: ekonomičnost a 

účelnost. Ekonomičnost je mírou energetické hospodárnosti provedení a účelnost 
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posuzujeme porovnáním plánovaného záměru konečného výsledku s konečným 

„produktem“ učení. V technice se projevují i všechny individuální vlastnosti hráče, o 

kterých můžeme mluvit jako o herní činnosti jednotlivce. Nejzákladnější skupinou 

dovedností ve fotbale je ovládání míče, a to z prostého důvodu: "když ty neovládáš míč, 

míč bude ovládat tebe" (Lennox et al., 2006, s. 7). 

Hodnocení specifických pohybových dovedností patří na poli diagnostiky mezi to 

nejobtížnější. I v současné době, kdy máme k dispozici velké množství nástrojů na 

diagnostiku těchto dovedností, jsou v tomto směru ještě velké rezervy, hlavně v otázce 

objektivity. Buzek et al. (2007) uvádí přehled položek, které nám mohou pomoci při 

pozorování a hodnocení pohybové stránky, tj. techniky:  

• Stabilita - dynamická rovnováha. 

• Velikost síly - působení svalové síly v optimálním množství. 

• Směr působení - aplikace svalové síly v optimálním směru. 

• Dynamika působení - odpovídající doba trvání aplikace svalové síly. 

• Kontinuita - načasování pohybů segmentů těla. 

• Princip impulsu - volba velikosti svalové síly a doba jejího trvání. 

• Rytmizace - uspořádaná sumace rychlostí segmentů těla. 

• Směr působení - na předmět (přímé, bočné), se změnou směru. 

• Absorpce - zpevnění, uvolnění působení vnějších sil (chytání míče, krytí 

míče). 

Dělení pohybových dovedností 

Pohybové dovednosti se dělí podle různých kritérií. Měkota & Cuberek (2007) 

rozdělují pohybové dovednosti ze tří pohledů:  

• Pohybová dovednost jednoduchá a komplexní - kritériem je složitost 

činnosti. U jednoduchých dovedností je koordinace méně náročná, u 

komplexních právě naopak. U těchto je obtížný zejména timing.  

• Pohybová dovednost jemná a hrubá - uplatňuje se hledisko 

prostorového rozsahu pohybu a velikost angažovaných svalových skupin. 

Jemné pohybové dovednosti se týkají činnosti ruky, případně pouze prstů, 

málokdy jiných částí (ústa, chodidlo). Jde o vytvoření jemných 

pohybových koordinací, které se uplatňují v mnoha pracovních a 

uměleckých činnostech. Hrubé pohybové dovednosti se uplatňují v 
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prostorově rozsáhlých činnostech se zapojením velkých svalových skupin 

a různých segmentů těla. Řadí se sem většina sportovních dovedností. 

• Pohybová činnost otevřená a uzavřená - Kritérium pro zařazení je míra 

stálosti či nestálosti prostředí. Otevřená pohybová činnost probíhá v 

prostředí, které je variabilní a nepředvídatelné. Dovalil (2009) doplňuje, 

že sem se obvykle řadí sporty na divoké vodě, úpoly a zejména sportovní 

hry. Tyto sporty vyžadují ovládání velkého množství dovedností a jejich 

variant. Uzavřená dovednost se realizuje v podmínkách, které jsou stabilní 

a předvídatelné. Typickým příkladem můžou být gymnastická cvičení na 

nářadí a skoky do vody. 

Rozvoj pohybových dovedností 

S rozvojem dovedností je ideální začít již u malých dětí. Období, kdy se děti 

nejvíce učí novým pohybovým vzorcům, tedy senzitivní období, je podle Periče (2012) 

považováno za věk od 7(6)ti do 11ti let. Toto období vývoje člověka se také nazývá "zlatý 

věk motoriky". Za nejdůležitější parametr procesu učení se novým dovednostem je u dětí 

poskytnutí precizní ukázky, jelikož děti se v tomto věku učí převážně napodobováním. 

Buzek et al. (2007) uvádí tyto způsoby učení se pohybovým dovednostem: 

• nápodobou; 

• instrukční učení; 

• zpětnovazební učení; 

• problémové učení; 

• ideomotorické učení. 

Drábik (1996) popisuje tři úrovně zvládání techniky ve sportu: 

• Učení se techniky. V této fázi je rozhodujícím faktorem učení trenér. 

• Aplikování techniky během tréninku proti aktivnímu oponentovi. Tady už 

má trenér menší vliv. 

• Aplikování techniky v zápase. Hráč čelí činům soupeře bez omezení. 

Trenér má v této etapě nejmenší vliv. 

V domácí literatuře se můžeme nejčastěji setkat na rozdíl od úrovně zvládání 

techniky s fázemi motorického učení. Většina autorů uvádí čtyři fáze, které se ale často 

liší v terminologii. Nejvíce se ztotožňujeme s fázemi motorického učení podle Periče & 

Dovalila (2010): 
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1) Fáze seznamování - seznámení se s požadavky zvoleného pohybového 

problému a nácvik základů techniky příslušné sportovní dovednosti. 

Přístup usiluje o vytvoření co možná nejlepší představy o dané pohybové 

dovednosti. Z představy vycházejí první praktické pokusy. Nácvik je 

založen na opakování. 

2) Fáze zdokonalování - ve druhé fázi motorického učení je pohybová 

dovednost zvládnuta v nejjednodušší podobě a sportovec si již začíná 

uvědomovat průběh pohybu i v jeho jednotlivých parametrech. Jde o 

zpevňování, zdokonalování a s tím spojené přizpůsobování techniky 

zvolenému pohybovému problému. Postupné propojování techniky s 

kondičními požadavky. 

3) Fáze automatizace - dovednost je již plně zvládnuta a její nácvik spočívá 

v ovlivnění určitých detailů. Pohyb se mnohonásobným cvičením 

automatizuje, je přesný a konstantní i ve složitých podmínkách, kdy na 

jedince působí množství vlivů, které mohou narušit kvalitu činnosti. V této 

fázi se dokonce může dovednost zlepšovat i bez tréninku. Pokud ji týden 

nebudeme trénovat a necháme si ji takříkajíc "rozležet v hlavě", může se 

kvalita jejího provedení zlepšit. Jde o jev zvaný “reminiscence”.  

4) Fáze tvořivé realizace - čtvrtá fáze již není charakteristická vlastním 

učením se dovednosti, ale jejím tvůrčím využitím a spojením s dalšími 

dovednostmi dochází k "asociacím" - tedy k tvůrčím spojením několika 

dalších dovedností v komplex. Jedná se o vzájemné spojování, 

kombinování a přizpůsobování těchto komplexů i nejsložitějším 

podmínkám, v nichž se sportovní činnost realizuje.  

Většina názorů na sportovně-technické mistrovství, se kterými se shodujeme a 

považujeme je za základní, vychází z předpokladu, že v procesu sportovního 

zdokonalování směřuje technika sportovce k určitému ideálu, který představuje 

nejefektivnější způsob provedení dané dovednosti (Matvejev, 1982).  

Při učení se pohybovým dovednostem rozlišujeme několik metod, které můžeme 

rozdělit podle dvou hledisek (Jansa, 2007): 

1. Ze vztahu celku a částí dovednosti: 
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• Metoda vcelku (syntetická) – pohyb se učí celý, bez rozdělení na určité 

dílčí části. Používá se hlavně u jednoduchých dovedností nebo u 

dovedností, které je problematické rozdělit na části nebo sekvence. 

• Metoda po částech (analytická) – pohyb je učen po částech, které jsou 

předem stanoveny. Souvislost mezi prvky činnosti nebereme v úvahu. 

• Metoda spojování částí v celek (analyticko-syntetická) – nacvičuje se 

několik částí, které spolu souvisí. Ty se následně spojí do celkové 

dovednosti. 

2. Z hlediska soustředění a rozdělení obsahu učiva: 

• Metoda koncentrace – činnost se učí nepřetržitě celou dobu. Může se 

jednat o jednu tréninkovou jednotku nebo o blok po sobě následujících 

tréninků, které jsou zaměřeny právě na rozvoj dané dovednosti.  

• Metoda disperze – mezi bloky stejné činnosti jsou zařazeny činnosti další. 

Obdobně se může jednat o metodu disperze v jedné tréninkové jednotce 

nebo v celém tréninkovém cyklu.  

Důležitým pojmem při učení se pohybovým dovednostem je transfer. "Termínem 

transfer se označuje přenos dříve naučeného na jiné úlohy. Zpravidla bývá pozitivní, ale 

může být i negativní či nulový" (Měkota & Cuberek, 2007, s. 23). Lehnert (2014) ale 

oponuje a tvrdí, že novější studie ukazují, že k transferu při pohybové činnosti nedochází 

v takovém měřítku, v jakém se předpokládalo. Ve vztahu mezi tréninkem a sportovním 

výkonem se pak ukazuje, že důležitým předpokladem přenosu tréninkových cvičení do 

sportovního výkonu je jejich vysoká míra specifičnosti. 

Choutka & Dovalil (1987) definuje v učení pohybových dovedností pojem 

přeučování. V praxi se s ním setkáváme v případech, kdy si sportovec osvojil nesprávný 

vzorec pohybu, často v mládí, nebo kdy přechází díky své připravenosti na vyšší, 

efektivnější techniku. Proces přeučování je o to úspěšnější, čím je technika nebo daná 

dovednost méně stabilizována a automatizována. Tento proces je taky závislý na kvalitě 

připravenosti sportovce, zejména v kontextu koordinačních schopností.  

Fotbalové dovednosti na mistrovské úrovni umožňují dělat správnou věc ve 

správný čas na správném místě na hřišti a bez přemýšlení. Fotbalisté budou moci pracovat 

na taktickém aspektu fotbalu, jestliže se už nebudou muset nepřetržitě dívat na míč při 
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driblingu. Mohou se vyhnout obránci, když je to nutné, a mohou úspěšně projít nebo 

vystřelit, když nastane příležitost (Lennox et al, 2006). 

2.5 Motorická docilita 

Pro podrobnější vhled do problematiky docility (učenlivosti) je potřeba na začátek 

uvést základní druhy učení (Jansa, 2007): 

• Motorické (senzomotorické) – pohybové učení. 

• Intelektové (rozumové) – a) paměťové – zapamatování si výsledků. 

       b) řešení problémů – přemýšlím, řeším situace. 

• Sociální – osvojování si norem chování nezbytných pro soužití ve skupině. 

Při sportovní činnosti, v našem případě ve fotbale, se prolínají všechny druhy 

těchto učení. Nejblíže ke sportu je a největší podíl na něm má právě učení motorické. Pro 

motorické učení je charakteristická míra nebo úroveň učenlivosti, kterou nazýváme 

“motorická docilita".  

Nejvýstižněji v kontextu sportovních her definuje učenlivost Libra (1985). 

Motorická docilita je univerzální motorická, reaktivní i docilitná potence, která v sobě 

integruje všechny pohybové schopnosti, senzomotorické a psychické dispozice 

organismu. Rozhoduje o tom, zda je člověk schopen se naučit a později situačně 

reprodukovat koordinované pohyby celého těla a jeho částí jako racionální pohybovou 

činnost.  

Vysoká míra/úroveň motorické docility umožňuje učit se rychle a jednoduše 

velkému počtu různých nových pohybových činností a může být označována za jistý druh 

pohybového nadání. Tato míra učenlivosti je nejčastěji posuzována právě na základě 

rychlosti (doby trvání), za kterou je jedinec schopný se danou pohybovou činnost naučit. 

Naopak nízkou míru motorické docility můžeme diagnostikovat jako dyspraxii, 

neurologické onemocnění spojené s poruchou motoriky a koordinačních schopností 

(Rychtecký & Fialová, 1998).  

Motorickou docilitu můžeme vnímat ze dvou pohledů (Peřinová, 2016b): 

• Všeobecná motorická docilita – jedinec je schopný se dobře učit široké 

škále nových pohybových činností z různých odvětví sportu. 
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• Speciální motorická docilita – jedinec projevuje nadání se dobře učit 

jenom určitému druhu pohybových činností. 

V praxi to můžeme sledovat u hráčů, kteří skvěle zvládají manipulaci s míčem 

(raketou, pálkou), ale obtížně se učí gymnastickým prvkům (plavání, lyžování). Objevují 

se ale i tací, kteří jsou schopní na určité úrovni zvládat různorodé pohybové činnosti. 

Jejich úroveň docility má univerzální charakter. 

Jak už bylo zmíněno, motorická docilita je částečně geneticky podmíněná 

(vrozená) a částečně získaná (rozvíjena tréninkem). Rozvoj docility u dětí na přelomu 

předškolního a mladšího školního věku by měl být zaměřen na využití senzomotorických 

nástrojů. Vývoj nervové soustavy je ukončen ve věku cca 6ti let. Při učení nových 

složitějších pohybových činností a dovedností se uplatňují zkušenosti dětí z přirozené 

motoriky (běhy, skoky, hody atd.). Počáteční problémy v koordinaci složitějších pohybů 

se rychle vytrácejí a děti jsou schopné provádět i koordinačně náročné úlohy (Belej, 

2001). Autoři Štěpnička (1976) a Belej & Junger, (2006) uvádějí, že motorická docilita 

se v průběhu dospívání vyvíjí a zlepšuje. Vyplývá to samozřejmě i z faktu, že během 

života jedinci získávají pohybové zkušenosti, a tedy i pohybové učení bude na základě 

jimi nabytých zkušeností lepší. Tito autoři prokázali progres v míře docility u jedinců do 

věku 20ti let.  

Měření a diagnostika motorické docility je otevřené, rozsáhlé, málo probádané a 

obtížné téma. Nejznámějším a nejpoužívanějším testem motorické učenlivosti je IOWA 

– BRACE test. Tento test je důležitou součástí této práce a jeho podrobná charakteristika 

bude uvedená v kapitole „metody získávání výzkumných údajů“. Test „asynchronní a 

asymetrické pohyby pažemi“, který uvádějí Blahuš & Měkota (1983), může být dalším 

nástrojem, kterým umíme z části změřit motorickou docilitu. Jednoduchým ukazatelem 

úrovně techniky ve vztahu k učenlivosti může být procento úspěšných nebo neúspěšných 

pokusů z pohledu celkovému počtu pokusů, které sportovec absolvoval na kontrolních 

tréninkových nebo řádných závodech. (Matvejev, 1982). Domníváme se, že motorická 

docilita by mohla být také měřena vhodným testem koordinačních schopností, avšak bez 

předchozí familiarizace jedince s testem. Následně by byl proveden opakovaný test a 

následný procentuální rozdíl ve výsledcích obou testů (potenciální zlepšení) by udával 

míru motorické docility.  
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Oblast motorického učení je doma velmi málo prozkoumána. Dostupné poznatky 

jsou velmi obecné a diagnostických prostředků je jak málo, tak i jejich validnost je 

nejasná. Je to hlavně z toho důvodu, že realizace experimentálního výzkumu je v této 

oblasti velmi náročná, jelikož je složité určit plošná objektivní kritéria, hodnotící úroveň 

technického provedení dovednosti, a tedy je i komplikované kvalitativně a kvantitativně 

posuzovat proces učení. Toto patří mezi důvody, proč se motorická docilita zatím 

nedostala do popředí vědeckého zájmu. S tímto tvrzením se shoduje Peřinová (2019), 

která v současnosti navázala na práci autorů, kteří se věnovali problematice motorické 

docility; mezi nimi Štěpnička (1976), Libra 1985), Rychtecký & Fialová (1998), Belej 

(2001), Belej & Junger (2006). Peřinová (2016a) doplňuje, že v současnosti chybí hlubší 

teoretická zamyšlení a propracované teorie o fenoménu motorické docility. Tato 

schopnost je taky chápána jako indikátor sportovního talentu. Pokud bychom byli schopni 

přesněji identifikovat motorickou docilitu u sportovce, stala by se ještě silnějším 

identifikátorem sportovního talentu, než je tomu dnes.  

 

2.6 Ontogeneze předškolního a mladšího školního věku  

2.6.1 Všeobecná charakteristika 

Období předškolního věku zahrnuje čtvrtý až šestý rok života a je označováno 

jako věk hravý.  Dítěti je třeba umožnit dostatek spontánní pohybové aktivity, nejlépe 

formou hry. V myšlení předškoláka se projevuje tzv. kognitivní egocentrismus – co se 

neshoduje s jeho názorem, to jako by nevnímal. Sociální a emocionální aspekty vývoje 

výrazně ovlivňuje vstup dítěte do skupiny vrstevníků. Kontakt s dětmi předškoláka 

uspokojuje, hraje si s nimi a často i s druhými soupeří. Pro harmonický vývoj dětí má 

velký význam pocit citového bezpečí a zázemí v rodině (Buzek et al., 2007). 

 Škola nebo sportovní klub se stávají významným vývinovým činitelem. Vstup do 

těchto systémů znamená velkou změnu v životě dítěte. Přechod od hravé nebo z poloviny 

hravé formy dominující v předškolním věku ke školnímu učení se a klubovému trénování 

znamená pro dítě objevení vážné osobní a společenské povinnosti. Klade zvýšené nároky 

na disciplínu a odklad okamžitého uspokojení mnohých potřeb. Nesmírně složité nové 

prostředí znamená pro dítě nevyhnutelnost navazování kontaktů se skupinou vrstevníků. 
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Vytváří si také vztah k učiteli či trenérovi, kteří jsou pro dítě v tomto období velkou 

autoritou (Woloszynova, 1983; Jakabčic, 2002) 

 Rodinné prostředí i nadále zůstává nejdůležitějším vývinovým činitelem, který má 

vliv i na školní úspěšnost dítěte. Čáp & Mareš (2001) uvádějí, že za příznivých podmínek 

v rodině dochází k dodržování školních povinností. Rodina sleduje pokroky v učení i 

v tréninku a chválí drobné úspěchy dítěte. 

 Psychický vývin dítěte probíraného věku je výsledkem složité interakce různých 

faktorů. Podle Říčana (2004) o průběhu psychického vývinu rozhodují biologické 

faktory, ke kterým se postupně přidávají faktory sociální. Nejdůležitějším činitelem je ale 

psychika sama, se svými vlastními vývinovými tendencemi a iniciativou. 

2.6.2 Tělesný vývin 

Tělesný rozvoj je v tomto období charakterizován rovnoměrným růstem výšky 

a hmotnosti dětí (Perič, 2012). Tempo růstu v předškolním a mladším školním věku (4 – 

10 let) je nejnižší z celého dětského věku. Dítě ročně přibere průměrně 1,5 – 4 kg 

a vyroste 5 – 6 cm (Šašinka & Šagát, 1998). Pro tělesný vývoj je typické prodlužování 

postavy. Před 6. rokem dosahuje tělo zhruba 2/3 výšky dospělého jedince, ale v hmotnosti 

je to jen 1/3 (Buzek et al., 2007). Mění se proporcionalita těla. Podle Lisé & Kňourková 

(1986) rostou hlavně dolní končetiny, což se odráží v poměru horní a dolní části těla. 

Výrazně se zpomaluje růst hlavy, která v devíti letech dosáhne téměř 90% konečné 

velikosti. Podobným způsobem se zpomaluje růst mozku, který je v tomto období již 

téměř plně vyvinutý. Spoje mezi buňkami se ale budou zdokonalovat ještě dlouhá léta po 

tom. 

 Kostra obsahuje velké množství chrupavkovitých tkání, což umožňuje další růst 

organismu, ale zároveň to způsobuje, že kostra je jako celek plastická a měkká. Velmi 

důležité je proto dbát na správné držení těla (Woloszynova, 1983). 

 Svalstvo dítěte je v tomto věku ještě málo vyvinuté. Svalová hmota u osmiletého 

dítěte představuje asi 27% z celkové tělesné hmotnosti, zatímco v osmnácti letech je to 

až 40%. Svalové tkáně mají méně bílkovin, což u dítěte způsobuje nedostatečnou 

pružnost a kontrakci svalů (Kuric, 1986).  

 Plynule se zvyšuje pracovní schopnost vnitřních orgánů a klesá frekvence jejich 

úkonů. Srdeční frekvence se v sedmi letech snižuje na 85–90 za minutu a v deseti letech 
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pozorujeme snížení na 78-95 za minutu. Mírně se zvyšuje krevní tlak a klesá počet vdechů 

(Lisá & Kňourková, 1986). Hrudník je však stále okrouhlého tvaru, což má za následek 

poměrně mělké dýchání a tím je způsobená zvýšená potřeba kyslíku (Kuric et al., 1986). 

2.6.3 Pohybový vývin 

Dítě je v období přechodu z předškolního do mladšího školního věku velmi 

pohyblivé. Zatím nedokáže odhadnout svoje pohybové schopnosti, rychle se unaví, ale 

dokáže v porovnání s dospělými neobyčejně rychle načerpat nové síly (Říčan, 2004) 

V oblasti vývinu hrubé motoriky se výrazně zlepšuje koordinace všech pohybů 

celého těla. S tím souvisí zájem dítěte o pohybové hry a sportovní výkony, které vyžadují 

obratnost, vytrvalost a sílu. V tomto období dítě dokáže regulovat svoje tělo a pohyby na 

základě ukázky a z části i na základě slovní instruktáže, proto se poměrně rychle a 

důkladně učí jezdit na kole, lyžovat nebo bruslit (Klindová & Rybárová, 1985; Langmeier 

& Krejčířová, 1998). 

Vrcholí vývin jemné motoriky a zdokonaluje se diferenciace jemných pohybů 

ruky. Projevuje se to hlavně v kreslení a psaní, které je pro dítě s nástupem do školy 

náročnou činností. Podle Klindové & Rybárové (1985) je při psaní důležitá koordinace 

zraku, jemných pohybů ruky, pohybů celého těla a polohových pocitů. Jelikož se 

osifikace zápěstí podle Woloszynové (1983) dokončuje kolem devátého roku, psací 

pohyby dítěte se zautomatizují až po tomto věku. 

Motorické výkony nezávisí jenom na věku, ale i na vnějších podmínkách. Je-li 

dítě rodiči povzbuzované, vykazuje rychlejší a diferencovanější vzestup. Dítě si začíná 

uvědomovat své úspěchy i nezdary v mladším školním věku a začíná se porovnávat ve 

výkonech s vrstevníky nebo i s dospělými. Zejména u chlapců tělesná síla a obratnost 

rozhodují o jejich postavení v kolektivu a často velkou mírou rozhodují o míře jejich 

oblíbenosti u druhých, jejich vedoucí roli apod. Menší nebo slabší chlapci bývají častěji 

samotáři, případně si svoje nedostatky kompenzují ve školní práci či v jiných aktivitách, 

ve kterých se cítí jistější (Langmeier & Krejčířová, 1998; Říčan, 2004) 

2.7 Fotbalová charakteristika kategorie U6 a U7 

Tyto kategorie jsou prvními mládežnickými kategoriemi, ve kterých se děti 

začínají organizovaně věnovat fotbalu. Je potřeba poznamenat, že věk, kdy rodiče 



42 

 

přihlašují své děti na fotbal, se stále snižuje, a proto vznikají fotbalové školičky, kde děti 

začínají chodit už od 4 let.  

 Pro učení v rámci fotbalového tréninku je pro děti důležitější chápání v celku, 

teprve na základě uvědomění si podstatných znaků pronikají k chápání jednotlivostí 

(Buzek et al., 2007). Děti v těchto kategoriích jsou stále především dětmi, které si hrají, 

nikoliv plnohodnotní hráči. Hlavním úkolem je vytvořit pro děti přátelské prostředí, ve 

kterém si vybudují lásku k fotbalu a sportu obecně. Důležité je pro ně naučit se mít rád 

míč a pohyb a “bavit se tréninkem“ (Plachý & Procházka, 2014). 

Dítě v tomto věku vnímá hlavně samo sebe, míč a někdy i nejbližšího spoluhráče 

nebo protihráče. Nemůžeme od něho vyžadovat, aby vnímalo celý tým i prostor, kde se 

situace odehrává, protože na to ještě není připravené a fyziologicky to není schopné 

zvládnout. Teprve časem se to naučí. Základním principem „dětského“ fotbalu, který 

uvádí Plachý & Procházka (2014), je to, že, pokud má můj tým míč, útočíme na branku 

soupeře a, pokud má míč soupeř, útočíme na míč.  

Manuál přípravek týmu SK Slavia Praha (nepublikováno) uvádí v grafu 1 

procentuální zastoupení jednotlivých metodicko-organizačních forem v tréninku 

kategorie U6.  

 

Graf 1: Procentuální zastoupení metodicko-organizačních forem v tréninku kat. U6 (Koncepce mladší 

přípravky, 2018) 

Hry a cvičení 

1:1 a 2:2

33,3%

Zábavná 

cvičení a hry

33,3%

Věobecný 

pohybový rozvoj

33,3%

Týdenní mikrocyklus U6 



43 

 

2.7.1 Co konkrétně rozvíjet v tréninku a co by hráči kategorie U6 a U7 měli 

ovládat 

Bordinggaard et al. (2012) v manuálu pro rozvoj fotbalistů ve věku 5-14 let 

vydaném Dánskou fotbalovou asociací dělí rozvoj dítěte v tréninku na složky technické, 

taktické, fyzické a mentální. V naší práci použijeme stejné dělení (Tabulka 2), které 

doplníme o metodické doporučení Fotbalové asociace České republiky a dalších autorů 

zabývajících se danou problematikou.  

U6 – U7 

Technický rozvoj Taktický rozvoj Fyzický rozvoj Mentální rozvoj 

Já a můj míč 

Koordinace 

Všestranný trénink 

Technický základ 

Hráč – míč 

Hra je nejlepší učitel 

1vs1 – 4vs4 

Samostatné rozhodování 

Rozvoj celého těla 

Rychlost (agilita) 

Koordinace 

Pohyb 

Běh 

Dynamická rovnováha 

Vnitřní motivace 

Potěšení 

Blaho 

Rozumová schopnost 

Tabulka 2: Hlavní složky rozvoje u dětí kategorií U6 a U7 (Bordinggaard et al., 2012) 

Technický rozvoj 

 Pro trénink je charakteristický velký počet doteků s míčem. Pro děti v této 

kategorii je nejdůležitější zvládnout vedení míče, zastavování a změny směru pohyby 

s míčem. Mělo by se objevovat vedení jak silnější, tak i slabší nohou. Děti by všeobecně 

měly být vedené k tomu, aby používaly při hře obě nohy. Začíná se objevovat obcházení 

soupeře, avšak převážně prostřednictvím změny směru. Aktivní je první dotek, který 

směřuje do volného prostoru. Objevuje se základní manipulace míčem (Koncepce mladší 

přípravky, 2016). Fajfer (2005) konkretizuje, že malý fotbalista by měl umět dostat 

pohybující se míč pod kontrolu a také usměrnit míč žádaným směrem. V tréninku se také 

objevuje rozvoj techniky kopu přímým nártem (Brůna, 2007).  

Taktický rozvoj 

Dalším z hlavních úkolů je hledání volného prostoru s míčem. Nejdůležitější u 

rozhodování je samostatnost, následně rychlost a až v poslední řadě nás v této kategorii 

zajímá správnost rozhodnutí. Nabíhání do volných prostorů a směrem od přihrávajícího 

hráče. Učíme děti nezakopávat o míč a hrát konstruktivně (Koncepce mladší přípravky, 

2016).  
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Fyzický rozvoj 

V tomto věku převažuje všestranný rozvoj. Dítě se nerozvíjí jenom ve fotbalových 

cvičeních. Do tréninku jsou nad to zařazovány i prvky gymnastiky, atletiky, úpolových 

sportů a také dalších sportovních her. Ve fotbale učíme hráče i fyzické hře, připravenosti 

na kontakt se soupeřem a vedeme je k ustání fyzických soubojů rameno na rameno bez 

padání (Koncepce mladší přípravky, 2016). 

Mentální rozvoj 

Uvedená tabulka zahrnuje všechny základní principy, které chceme v dětech 

probouzet, ale na jeden zapomíná. Herní sebevědomí je nesmírně důležitá vlastnost, jejíž 

budování má základy právě v těchto kategoriích (Koncepce mladší přípravky, 2016). 

 Tyto tréninkové principy vychází z nejnovějších poznatků a trendů 

v mládežnickém fotbale a snaží se v tomto věku orientovat trénink ne směrem k výkonu, 

ale k zábavě, prožitku a lásce ke sportu. Toto směřování je velmi důležité i z hlediska 

omezení ranné specializace u dětí. Brown (2001) v této souvislosti uvádí pojem “one-

sport” talentu, kdy mluvíme o talentovaném sportovci, kterého ovšem v důsledku ranné 

specializace můžeme považovat za talent pouze v jednom sportu. Všestranný rozvoj je u 

dětí jednoznačně lepší variantou než jednostranné zaměření (Baker, 2003).  

Trenéři a rodiče mají v tomto směru na dítě největší vliv a měli by si být vědomi 

správné sportovní cesty dítěte a pochopit, že sport dětí není sportem dospělých.  

Prostředí elitního fotbalu, ve kterém se pohybujeme a je klubem SK Slavia Praha 

zastoupeno i v tomto výzkumu, pracuje s výběrovou mládeží. Prostřednictvím náborů a 

neustálým vyhlížením si nových hráčů, se snaží elitní klub vybrat ty nejlepší, 

nejtalentovanější a nejperspektivnější hráče. Tyto expertní výběry se realizují už od 

nejmenších dětí a kritériem výběru není jenom složka pohybová, ale je potřeba brát 

v potaz způsob myšlení hráčů, motivaci, zapálení, inteligenci a v neposlední řadě i 

somatotyp hráče. Takto vybraným hráčům se elitní kluby snaží poskytnout nejlepší servis 

jak po fotbalové stránce, tak i v jiných aspektech.  
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3 CÍL, HYPOTÉZY, ÚKOLY VÝZKUMU 

3.1 Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu je identifikace úrovně vybraných pohybových schopností, 

pohybových dovedností a motorické docility a determinace míry asociace mezi těmito 

složkami výkonu u mladých fotbalových hráčů kategorie U6.  

3.2 Hypotézy výzkumu 

H1: Míra asociace bude prokázána statisticky významnou korelaci mezi výslednými 

hodnotami většiny prováděných testů napříč celou testovou baterií.  

H2: Statisticky i věcně vysoká korelace bude prokázána mezi člunkovým během 4x10m 

s míčem a slalomovým dovednostním testem. 

H3: Pohybově nadanější hráči budou dosahovat nadprůměrné hodnoty napříč celou 

testovou baterii.  

3.3 Úkoly výzkumu 

1. Rešerše dostupné domácí a zahraniční odborné literatury. 

2. Výběr výzkumné skupiny (zabezpečení souboru pro účely testování). 

3. Sestavění plánu (dizajnu) měření, konzultace se školitelem. 

4. Realizace měření a sběr výzkumných dat. 

5. Rafinizace a tabelizace výzkumných dat. 

6. Aplikace matematicko-statistických postupů pro zpracování dat. 

7. Analýza a vyhodnocení výzkumných údajů. 

8. Konfrontace výsledků předchozích výzkumů s našimi daty. 

9. Vyvození závěrů a interpretace výsledků. 
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4 METODIKA VÝZKUMU 

4.1 Charakteristika výzkumného souboru  

Výzkumný soubor se skládá z hráčů fotbalové školičky klubu SK Slavia Praha. 

Jedná se o hráče ročníku 2014, konkrétně o kategorii U6 (věk = 6,1 ± 0,3 let). Soubor 

zahrnuje celkově 52 probandů, kteří navštěvují fotbalové školičky Horní Měcholupy (17 

probandů), Eden (6 probandů), FK Union Strašnice (4 probandi), FC Háje (15 probandů) 

a školičku SK Rapid Psáry (10 probandů). Ve všech uvedených lokalitách a klubech 

probíhá fotbalová školička pro ročníky 2014, které má pod patronátem fotbalová 

akademie SK Slavia Praha. Ve všech školičkách trénují trenéři této akademie, případně 

trenéři proškolení metodikou akademie, aby byl zajištěn stejný přístup a stejné tréninkové 

metody napříč všemi školičkami. Hlavní trenér, který zastřešuje všechny uvedené 

školičky má trenérskou licenci UEFA A, další trenéři disponují minimálně licencí UEFA 

C. Tento soubor hráčů bude tvořit základ výběrového ročníku 2014 pro akademii SK 

Slavia Praha ve starších kategoriích.   

Týdenní tréninkové zatížení pozůstává ze dvou tréninkových jednotek (1-1,5 hod) 

a příležitostného přátelského utkání nebo turnaje o víkendu (cca jednou za měsíc). Jedná 

se o jedince, kteří se organizované sportovní činnosti věnují nejméně půl roku a nejvíce 

2 roky.  

Výzkum byl schválen Etickou komisí UK FTVS pod jednacím číslem 119/2020. 

Před začátkem testování byli hráči i jejich rodiče podrobně obeznámeni s průběhem a 

realizací výzkumu. Zákonní zástupci hráčů podepsali informovaný souhlas před 

zahájením testování, čímž udělili souhlas s účastí hráčů na výzkumu.  

4.2 Organizace výzkumu 

Testování probíhalo v tréninkovém centru Akademie SK Slavia Praha na hřišti 

s umělou trávou 3. generace. Realizováno bylo v první polovině roku 2020, celkově byla 

všechna měření provedena v intervalu o délce tří týdnů. Testování bylo součástí 

tréninkové jednotky, která trvala 1,5 hodiny. Každé testování začínalo v čase 17:00 a 

hráči byli přítomní 30 min před zahájením testovací tréninkové jednotky. Počasí bylo 

příznivé a bez deště, teplota během měření se pohybovala mezi 14 a 20 stupni Celsia. 

Hráč v rámci jedné testovací tréninkové jednotky absolvoval všechny položky testové 

baterie. Výzkum zahrnoval čtyři testovací tréninkové jednotky, během kterých byli 
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otestováni všichni probandi. Na každém testování byli účastni 4 důkladně proškolení 

examinátoři z řad studentů FTVS a trenérů Akademie SK Slavia Praha. První měl na 

starosti provádění IOWA-BRACE testu. Druhý examinátor měřil rychlost (akcelerace 

5m, 10m, a maximální rychlost 5m letmo), třetí měřil výkon skoku do dálky a rychlost 

(člunkový běh). Poslední, čtvrtý examinátor měřil rychlost provedení člunkového běhu 

s míčem a slalomového testu s míčem.  

Samotnému testování předcházelo zajištění potřebných pomůcek: fotobuňky, 

nízké barevné kužely (mety), zapichovací tyče, fotbalové míče vel. 3 (tato velikost je 

běžně používána u věkové kategorie U6), pásmo, lepící páska, desky a formuláře pro 

zapisování výsledků a samotná příprava hřiště na testování. Připravené bylo stanoviště 

pro provedení IOWA-BRACE testu, pro měření rychlosti (akcelerace 5m, 10m a 

maximální rychlosti 5m letmo), stanoviště pro měření skoku do dálky z místa, měření 

člunkového běhu s míčem i bez míče a stanoviště pro slalomový dovednostní test. Po 

předchozí dohodě s trenérem, který měl trénink na starosti, nebyl trénink fyzicky náročný, 

byla z něj vyloučena herní cvičení a průpravné hry a trénink byl zaměřen na rozvoj 

koordinace a dovedností (házení, chytání, střelba, kličky, jemná práce s míčem). Trénink 

byl realizován formou zábavné olympiády. Před tréninkem si hráči měli možnost 

vyzkoušet všechny položky testové baterie kromě IOWA-BRACE testu, který testuje 

motorickou docilitu.  

Průběh testování byl následovný. Hráči absolvovali položky testové baterie ve 

trojicích. Probandi měli v každém testu 2 pokusy, které byly zaznamenány. Ve 

výsledkové části budou uveřejněny pokusy s lepšími naměřenými hodnotami. Pořadí 

terénních testů baterie bylo dáno po konzultaci s vedoucím práce a neměnilo se: 

1. IOWA-BRACE test. Byl prováděn na vedlejším hřišti, příp. tak, aby probandi, 

kteří tento test ještě neabsolvovali, neměli možnost vidět jeho průběh, ani se 

nemohli o průběhu testu verbálně informovat u spoluhráče.  

2. Současné měření akcelerační rychlosti 5m a 10m a měření maximální rychlosti 

5m letmo.  

3. Skok do dálky z místa. 

4. Člunkový běh (4x10m) bez míče. 

5. Člunkový běh (4x10m) s míčem. 
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6. Slalomový test s míčem.  

Po absolvování IOWA-BRACE testu, který byl časově nejnáročnější položkou, se 

zapojili do testování další 3 probandi. Následně po ukončení testové baterie první trojicí 

hráčů se tato trojice vrátila do tréninku a nahradila ji další trojice. 

4.3 Metody získávání výzkumných údajů  

4.3.1 Test 1 - IOWA-BRACE test 

Test motorické docility byl poprvé navržený v roce 1937 (McCloy) (Burton & 

Miller 1998). Původně se skládal z 21 položek, které byly seskupeny tak, aby mohly být 

využity v šesti věkových skupinách. V českých podmínkách modifikoval tuto baterii 

Štěpnička (1976) na konečný počet 10ti položek. Tento autor také určil normy pro českou 

populaci. Čepička (1999); in Belej & Junger (2006) prokázal unidimenzionalitu IOWA-

BRACE testu, nově určil obtížnost jednotlivých položek a sestavil je do pořadí od 

nejsnazší po nejobtížnější, takže test je nyní strukturován ve smyslu Guttmanovy škály. 

Úkolem probanda je zopakovat cvičení, které examinátor předvede a slovně instruuje 

(Měkota & Novosad, 2005). 

Hodnocení testu 

V současné době existují 2 způsoby hodnocení IOWA-BRACE testu. Prvním je 

způsob, kdy výsledky hodnotíme binárně, a tedy proband úkol buď splnil na první pokus 

a byl ohodnocen 1 bodem, nebo proband úkol nesplnil a byl ohodnocen bodovou 

hodnotou 0.  

Ve druhém způsobu jsou 3 možnosti hodnocení. Když proband zvládne pohybový 

úkol na první pokus, získává 2 body; když testovou položku zvládne na druhý pokus, 

bude ohodnocen 1 bodem; a když se mu nepodaří testovou položku zvládnout ani na 2 

pokusy, je ohodnocen bodovou hodnotou 0.  

V obou případech je výsledným skóre součet bodů získaných probandem ze všech 

deseti položek (Belej & Junger, 2006; Měkota & Novosad, 2005).  

Pro naši testovou baterii jsme zvolili druhý způsob hodnocení, jelikož nabízí větší 

škálu hodnocení a dle našeho názoru i přesnější hodnocení motorické docility. 
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Popis jednotlivých položek testu (Belej & Junger, 2006; Štepnička 1976):  

 

1. Dřep spatný – skrčit předpažmo (paže 

provléknout vpředu mezi koleny a zadem 

kolem kotníků, sepnout ruce před bérci, 

proplést prsty) – výdrž 5 s.  

• Testem měříme kloubní pohyblivost 

a celkovou ohebnost. 

 

2. Na pravé (levé), zanožit levou (pravou) – 

mírný předklon – upažit – výdrž 5 s. (váha 

předklonmo v kleku na pravé).  

• Testem měříme rovnováhu a 

koordinaci. 

 

 

3. Stoj na levé (pravé) – pravou (levou) 

pokrčit přednožmo zevnitř, bérec dolů 

dovnitř, chodidlo se opírá o vnitřní část 

levého (pravého) kolene – ruce v bok – oči 

zavřené – výdrž 10 s.  

• Test měří statickou rovnováhu. 

Úspěšnost s věkem výrazně stoupá.  

 

 

4. Stoj snožný zkřižmo (libovolná noha 

vpředu) – skrčit připažmo, předloktí zkřížit 

na prsou – zvolna sed zkřižmo skrčmo – 

vztyk.  

• Test měří kloubní pohyblivost, 

rovnováhu a koordinaci. Jediný test 

kdy úspěšnost s věkem klesá.  

Obrázek 12: IOWA-BRACE - 

položka 4 (Belej & Junger, 2006) 

Obrázek 9: IOWA-BRACE - 

položka 1 (Belej & Junger, 2006) 

 

Obrázek 10: IOWA-BRACE - 

položka 2 (Belej & Junger, 2006) 

Obrázek 11: IOWA-BRACE - 

položka 3 (Belej & Junger, 2006) 
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5. Mírný stoj rozkročný – skokem obrat o 360 

stupňů vlevo (vpravo), paže dopomáhají 

pohybu. Po doskoku výdrž 2 s.  

• Testem měříme orientaci v prostoru, 

rychlost reakce v prostoru spojenou 

s explozivní sílou dolních končetin 

a rovnováhu. S věkem stoupá 

výrazně úspešnost.  

 

6. Stoj na levé (pravé) – poskokem celý obrat 

vlevo (vpravo). Po doskoku výdrž na levé 

(pravé) 2 s. 

• Test zjišťuje rovnováhu a 

koordinaci. 

 

 

7. Klek skrčmo, chodidla napjatá – skokem 

podřep bez ztráty rovnováhy (paže 

dopomáhají švihem). 

• Test zjišťuje ohebnost, výbušnost a 

koordinaci. Obtížnost testu je 

přibližně stejná pro všechny věkové 

kategorie. 

 

8. Dřep přednožný pravou, levá na patě, 

poskokem dřep přednožný levou, pravá na 

patě (kozáček). Opakovat každou nohu 

dvakrát. Test předpokládá určitou vyšší 

úroveň síly dolních končetin. 

• Test měří výbušné silové schopnosti 

dolních končetin a rovnováhu. 

 

Obrázek 13: IOWA-BRACE - položka 

5 (Belej & Junger, 2006) 

Obrázek 14: IOWA-BRACE - 

položka 6 (Belej & Junger, 2006) 

Obrázek 15: IOWA-BRACE - 

položka 7 (Belej & Junger, 2006) 

Obrázek 16: IOWA-BRACE - 

položka 8 (Belej & Junger, 2006) 
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9. Sed roznožný pokrčmo – předklon – paže 

provléknout zevnitř pod koleny a uchopit z 

vnější strany u hlezenního kloubu – pádem 

vpravo s obratem vlevo sed roznožný 

pokrčmo (postupně přes pravé stehno a 

pravý bok, pravé rameno, záda, levé 

rameno, levý bok, do sedu roznožného) 

Opakovat opačným směrem.  

• Testem zjišťujeme úroveň 

prostorové orientace, koordinace. 

 

10. Stoj na pravé (levé) – levou (pravou) 

pokrčit přednožmo dolů zevnitř, bérec dolů 

dovnitř – pravou (levou) uchopit špičku – 

přeskok držené nohy. (Proskočit okénkem 

utvořeným dolní končetinou a paží).  

• Test zjišťuje výbušnou sílu dolních 

končetin, koordinaci, rovnováhu. 

Velmi obtížný test, který splní len 

nepatrné procento testovaných.  

 

Je nezbytné, aby jednotlivé úkoly testu byli prováděné bez předchozího nácviku, 

na dva měřené pokusy, kterým předchází detailní názorná ukázka a slovná instruktáž.  

 

4.3.2 Lineární akcelerační rychlost 5m (Test 2), 10m (Test 3) a maximální 

rychlost 5m letmo (Test 4)  

Lineární běžecká rychlost byla měřena na úseku 20ti m. Zaznamenávali jsme 

akcelerační rychlost 5m a 10m s pevným startem. Maximální rychlost 5m letmo byla 

zaznamenána na úseku 15-20ti m, tedy s 15ti-metrovým náběhovým územím. Pro měření 

běžecké rychlosti jsme použili fotobuňky Brower Timing System (Salt Lake City, Utah, 

USA). Bylo použito pět párů fotobuněk, viz Obrázek 19. Časy byly zaznamenány 

Obrázek 17: IOWA-BRACE - 

položka 9 (Belej & Junger, 2006) 

Obrázek 18: IOWA-BRACE - položka 

10 (Belej & Junger, 2006) 
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s přesností na setiny sekundy. Koeficient reliability pro měření akcelerační rychlosti je 

pro 5 m r = 0,93 a 10 m r = 0,96 (Thomas 2009; in Altmann et al., 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 Test 5 - Skok daleký z místa (odrazem snožmo) 

Test dynamické, explozivní silové schopnosti dolních končetin. U 6ti-letých dětí 

do provedení cviku jednoznačně vstupuje koordinace. „Tradiční“ test, který se provádí už 

řadu let, je také součástí testových baterií UNIFITTEST 6-60, EUROFIT test (Měkota & 

Blahuš, 2005). Proband je instruován, aby odrazem snožmo doskočil co nejdále (Obrázek 

20). Koeficient reliability pro měření skoku dalekého snožmo z místa je u dospělých 

jedinců r = 0,95 (Markovic et al., 2004).  

 Pro měření délky skoku jsme využili pásmo.  

 

Obrázek 20: Skok daleký z místa (odrazem snožmo) (Stockinger, 2009) 

Obrázek 19: Akcelerační rychlost 5m, 10m a maximální rychlost 5m letmo 

20m 

CÍL 

5m 

START 
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4.3.4 Test 6 - Člunkový běh 4x10m  

Test běžecké rychlostní schopnosti se změnou směru je z části test koordinačních 

schopností, z části test agility. Tento test se provádí na 10ti-metrovém úseku s kužely na 

obou stranách. Proband absolvuje tento úsek 4-krát, při změně směru obíhá kužel.  

Tento test byl pro účely této práce modifikován na základě konzultace s vedoucím 

práce. Kužely na obou stranách byly nahrazeny linií vyznačenou na zemi páskou. Proband 

neobíhal kužel, ale musel se dostat oběma nohama za tuto linii a změnit směr o 180°. 

Nebyl určený směr otočení (pravá vs levá strana). Tento úsek absolvoval proband 

obdobně 4-krát (Obrázek 21). Modifikace byla provedena z důvodu větší specifičnosti 

pohybového vzorce objevujícího se v tomto testu (když hráč ve fotbale mění směr, nic 

neobíhá). 

Pro měření rychlosti provedení testu jsme použili fotobuňky Brower Timing 

System (Salt Lake City, Utah, USA). Byl použit jeden pár fotobuněk. Časy byly 

zaznamenány s přesností na setiny sekundy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 m 

START 

CÍL 

Obrázek 21: Člunkový běh 4x10m 
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4.3.5 Test 7 - Člunkový běh 4x10m s míčem 

Člunkový běh 4x10m s míčem bude měřený obdobně jako člunkový běh bez míče. 

Jediná změna bude v provedení změny směru. Proband musí při změně směru dostat míč 

celým objemem za linii 10 metrů (Obrázek 22).  

Pro měření rychlosti provedení testu jsme použili fotobuňky Brower Timing 

System (Salt Lake City, Utah, USA). Byl použit jeden pár fotobuněk. Použili jsme míče 

vel. 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.6 Test 8 - Slalomový dovednostní test s míčem 

Slalomový test s míčem byl po konzultaci s vedoucím práce navržen a následně 

po pilotním ověření v tréninku optimalizován pro potřeby tohoto výzkumu. Pro měření 

rychlosti provedení testu jsme použili fotobuňky Brower Timing System (Salt Lake City, 

Utah, USA). Byl použit jeden pár fotobuněk. Časy byly zaznamenány s přesností na 

setiny sekundy. Použili jsme míče vel. 3. 

Proband měl za úkol vést míč slalomovým způsobem mezi tyčemi, následně míč 

zašlápnout podrážkou kdekoliv ve vyznačeném území (1x2 metry, ohraničené kužely) 

(Obrázek 23). Po zašlápnutí míče přebírá druhý míč (připravený na konci vyznačeného 

území). Ten vede kolem poslední tyče, kterou obíhá a vrací se zpátky do přihrávkového 

10 m 

START 

CÍL 

Obrázek 22: Člunkový běh 4x10m s míčem 
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území. Tam míč znovu podrážkou zašlápne a přebírá původní míč. Ten obdobným 

slalomovým způsobem vede do cíle. Hlavním úkolem probanda je absolvovat tento test 

v co nejkratším čase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliabilita testu 

Z důvodu, že tento test nebyl doposud nikde realizován, byla zjišťována reliabilita testu. 

Využita byla metoda pre-post testu a následná korelace pomocí Pearsonova korelačního 

koeficientu (Tabulka 3). Tento test byl opakovaně prováděn po dobu tří týdnů, se 

skupinou hráčů n = 16. Opakované testování probíhalo ve stejný den v týdnu, vždy od 

17:00 za příznivého počasí a na stejném povrchu.  

  1. týden 2. týden 3. týden 

1. týden 1     

2. týden 0,86 ** 1   

3. týden 0,87 ** 0.95 ** 1 

**   Statisticky významné s rizikem p < 0,01 

Tabulka 3: Reliabilita slalomového dovednostního testu 

 

 

 

 

2,5m 2,5m 5m 2m 

1m 

19,5m 

2,5m 

START 

CÍL 

Obrázek 23: Slalomový dovednostný test s míčem 
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4.4 Metody zpracování výzkumných údajů  

Naměřené hodnoty z testů byly zaznamenány do předem připravených seznamů 

a tabulek. Následně proběhla v programu Microsoft Excel rafinizace a kategorizace 

naměřených dat. Zpracování výzkumných údajů jsme realizovali pomocí matematicko – 

statistických postupů. Míra polohy je vyjádřená aritmetickým průměrem, mediánem, 

minimální, maximální hodnotou. Míra variability směrodatnou odchylkou a variačním 

rozpětím. Porovnání námi naměřených hodnot s normovými hodnotami jsme realizovali 

pomocí procentuálního vyjádření. Pro determinaci míry asociace mezi vybranými 

proměnnými byl použit Pearsonův korelační koeficient. Statistickou významnost 

korelace jsme posuzovali s mírou rizika p < 0,05 a p < 0,01. To představuje podle tabulky 

kritických hodnot pro rozsah našeho výzkumného souboru n = 52  pro p < 0,05 absolutní 

hodnotu r = 0,235 a pro p < 0,01 absolutní hodnostu r = 0,328 (Hendl, 2015).  

Pro určení síly věcné významnosti korelace (míry asociace) použijeme hodnoty, 

které navrhl Evans (1996) pro absolutní hodnotu r: 

• 0,90 - 1,00 velmi silná korelace 

• 0,70 – 0,89 silná korelace 

• 0,50 – 0,69 středná korelace 

• 0,30 – 0,49 slabá korelace 

• 0,00 – 0,29 zanedbatelná korelace 

V naši práci budeme posuzovat korelaci jako věcně významnou, když nabude hodnoty 

minimálně r = 0,05.  

Získaná data jednotlivých testovaných parametrů byla standardizována pomocí Z 

– skóre, abychom byli schopni zjišťovat vzájemné vztahy mezi jednotlivými oblastmi, 

které měly v základním skóre rozdílné jednotky. Výsledné hodnoty jsou prezentovány 

pomocí tabulek a grafů.  
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5 VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

Výsledky výzkumu jsme získali pomocí už zmíněných metod a zpracovali jsme 

je do tabulek, krabicových grafů a korelogramů. Ve všech testech interpretujeme nejlepší 

hodnoty ze dvou měřených pokusů u každého testu z testové baterie, vyjma IOWA-

BRACE testu, který byl kvůli svému charakteru prováděn vždy jen jednou. Ve 

výsledkové části jsou nejdříve interpretovány základní statistické údaje získané z výstupů 

daných testů a následně jsou interpretovány míry asociací mezi testy, a tedy i míry 

asociací mezi pohybovými předpoklady. Ve druhé části je prezentovaný pohybový profil 

sportovců. V závěru práce uvádíme zjištění, která primárně nebyla předmětem této práce, 

ale dopracovali jsme se k nim při výzkumu  

5.1 Interpretace naměřených hodnot testové baterie 

V tabulce 4 jsou uvedeny základní statistické údaje o naměřených hodnotách. 

Probandi se v IOWA-BRACE testu pohybovali v intervalu bodového zisku od 0 do 10 

bodů. Maximální a současně nejlepší možné skóre v tomto testu bylo 20 bodů. Průměrná 

hodnota celého výzkumného souboru byla 4,5 bodu. Pomocí testů 2, 3 a 4 jsme měřili 

lineární rychlost - jak akcelerační, tak i maximální. V akcelerační rychlosti 5m s pevným 

startem dosáhli probandi průměrné hodnoty 1,52 s. Nejlepšího času 1,32 s dosáhli 2 

probandi, hráč 4 a 41. Nejnižší časové hodnoty ve vzdálenosti víc než jednu směrodatnou 

odchylku od průměru zaznamenalo 7 hráčů.  

 

Test 1 

(body) 

Test 2 

(s) 

Test 3 

(s) 

Test 4 

(s) 

Test 5 

(cm) 

Test 6 

(s) 

Test 7 

(s) 

Test 8 

(s) 

průměr 4,00 1,52 2,62 1,02 118,50 14,04 22,11 30,83 

medián 4,00 1,48 2,61 1,01 120,00 13,96 21,15 29,87 

směrodatná odchylka 2,97 0,13 0,20 0,08 15,28 1,04 4,20 7,71 

minimální hodnota 0,00 1,32 2,27 0,82 80,00 12,06 15,40 18,66 

maximální hodnota   10,00 1,86 3,12 1,26 157,00 18,04 34,28 49,32 

variační rozpětí 10,00 0,54 0,85 0,44 77,00 5,98 18,88 30,66 

Tabulka 4: Základní statistické údaje o naměřených hodnotách ve všech testech (test 1 – IOWA-BRACE 

test, test 2 – akcelerační rychlost 5m, test 3 – akcelerační rychlost 10m, test 4 – maximální rychlost 5m 

letmo, test 5 – skok do dálky z místa, test 6 – člunkový běh 4x10, test 7 – člunkový běh 4x10 s míčem, test 

8 – slalomový dovednostní test) 

Hodnota 2,62 s, představuje průměrnou hodnotu v testu akcelerace na 10m. 

Podobně jako v testu na 5 metrů, i tady dosáhlo velmi dobrých časů vzdálených od 

průměru o více než jednu směrodatnou odchylku 7 hráčů. Jedná se o 5 stejných hráčů, 

než v předchozím testu a 2 hráče, které se mezi těchto 7 dostalo i navzdory tomu, že 
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nepatřili mezi nejrychlejší na prvním 5ti-metrovém úseku. Hráč 4 opět zaznamenal 

nejnižší čas, a to s hodnotou 2,27 s. V testu maximální rychlosti byla průměrná hodnota 

všech probandů 1,02 s. Nejlepší čas zaznamenal opět hráč 4. V testu 5, který představoval 

skok do délky, byla průměrná hodnota 118,5 cm. Nejlepší proband dosáhl hodnoty 157 

cm, která se výrazně vymyká průměru; jedná se o hráče 17. Na opačném konci spektra se 

umístil hráč 34, který skočil svým nejlepším pokusem 80 cm. Test 6 měřil rychlost 

provedení člunkového běhu 4x10 metrů. Nejlepší časovou hodnotu zaznamenal hráč 29, 

který tuto vzdálenost zvládnul za 12,06 s. Průměrná hodnota celého výzkumného souboru 

byla 14,04 s. Test 7 měřil na obdobném úseku specifickou fotbalovou dovednost, totiž 

vedení míče. Nejlepší hráč dosáhnul v tomto testu hodnotu 15,40 s. Nejhorší dosažený 

čas v tomto testu byl 34,28 s, což je o 120% horší čas než čas nejlepší. Posledním testem 

byla obdobně měřená specifická pohybová dovednost s míčem prostřednictvím vedení 

balónu. Nejkratší čas, za který se probandovi podařilo zvládnout tento test, byl 18,66 s. 

Jedná se o hráče 9, který byl nejrychlejší i v testu 7. Znamená to, že v porovnání 

s výzkumným souborem má tento hráč tuto specifickou dovednost na velmi dobré úrovni. 

Pro detailní informace o hodnotách jednotlivých probandů viz přílohy 3 až 10. 

V Tabulce 5 uvádíme podrobnější informace k testu motorické docility IOWA-

BRACE, jelikož se jedná o testovou baterii sestávající z deseti položek. Rozložení 

úspešnosti napříč testovými položkami je rozmanité. Součet všech získaných bodů u 

všech probandů ve všech deseti testech je 234 z celkově možných 1040. To představuje 

22,5% získaných bodů. Dvě testové položky, 8 a 10, nebyl schopný zvládnout žádný 

z probandů. Jedná se o koordinačně i silově náročnější testy. Neúspěch ve dvou 

položkách vyplývá i z charakteru testu, kde jsou testové položky seřazeny zdánlivě podle 

náročnosti vzestupně. Můžeme usoudit, že tyto dvě položky jsou pro děti ve věku 6 let 

nevhodné nebo nezvládnutelné. Nejlepších výsledků hráči dosáhli v položkách 4, 6 a 7, 

které zvládlo shodně 29 probandů, což představuje 55,77% všech testovaných. Dobře 

hráči zvládli i položky 2 a 5, které splnilo 26 a 22 hráčů.  
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IOWA-BRACE test 

Testová položka  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Součet bodů 13 34 9 47 31 43 47 0 10 0 

Průměr skóre 0,25 0,65 0,17 0,90 0,60 0,83 0,90 0,00 0,19 0,00 

Úspěšní (n) 8 26 7 29 22 29 29 0 8 0 

Úspěšní (%)  15,38 50,00 13,46 55,77 42,31 55,77 55,77 0,00 15,38 0,00 

Úspěšní 1. pokus (n) 5 8 2 18 9 14 18 0 2 0 

Úspěšní 1. pokus (%) 9,62 15,38 3,85 34,62 17,31 26,92 34,62 0,00 3,85 0,00 

Tabulka 5: IOWA-BRACE test. Statistické hodnoty k jednotlivým testovým položkám 

Značné rozdíly vidíme v provedení testů na první a na druhý pokus. U splněných 

položek bylo pouze 48% probandů z celkového jejich počtu schopno zvládnout dané 

položky na 1. pokus. Větší část hráčů zvládla testové položky až na 2. pokus. Testové 

položky 1, 4 a 7 jako jediné zvládlo větší procento probandů hned na 1. pokus. Za nejlehčí 

položky v IOWA-BRACE testu z pohledu našeho výzkumného souboru můžeme označit 

testové položky 4 a 7, které zvládlo už na první pokus 18 hráčů.  

5.2 Interpretace míry asociace mezi jednotlivými testy  

Tabulka 6 představuje korelační matici všech osmi testů z naší testové baterie. 

Z matice můžeme vidět, že všechny korelační koeficienty až na jeden jsou statisticky 

významné a že je mezi nimi prokázána míra asociace. Dokonce je míra asociace 

prokázána nejen s rizikem pravděpodobnosti zamítnutí nulové hypotézy p = 0,05, ale 

taktéž na přísnější hranici pravděpodobnosti p = 0,01. Jediný vztah mezi testy, kde není 

prokázána statistická významnost korelace, je mezi skokem do dálky z místa snožmo a 

člunkovým během 4x10 metrů s míčem, který testuje specifickou fotbalovou dovednost 

(r = -0,22). Skok daleký dosahuje nejnižší hodnoty korelace mezi testy a vykazuje 

s většinou námi prováděných testů slabou korelaci. Nejsilnější míra asociace mezi testy 

se objevuje mezi testy akcelerační rychlosti a to r = 0,93. Tento výsledek byl 

předpokládaný, jelikož testy měří stejný druh pohybové schopnosti, jenom na jiné délce 

úseku.  

Test IOWA-BRACE má středně silnou korelaci se čtyřmi dalšími testy. Nejvíc 

koreluje s testem 6, což představuje člunkový běh 4x10m. Akcelerační rychlost má 

korelační koeficient vyšší než r = 0,5 se dvěma dalšími testy. Jedná se o už zmíněný test 

akcelerační rychlosti na 10m a dále o test maximální rychlosti. Test akcelerační rychlosti 

na 10m koreluje minimálně na úrovni středně silné korelace se čtyřmi dalšími testy. Mezi 

těmito testy jsou i člunkové běhy, jak s míčem, tak i bez něho. Test 4, tedy test maximální 
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rychlosti, má koeficient korelace větší než r = 0,5 se všemi prováděnými testy v naší 

testové baterii. Je to jediný z testů, který dosáhnul tyto hodnoty korelace napříč celou 

testovou baterií 

 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 Test 7 Test 8 

Test 1 1               

Test 2 -0,38 ** 1             

Test 3 -0,45 ** 0,93 ** 1           

Test 4 -0,53 ** 0,64 ** 0,80 ** 1         

Test 5 0,42 ** -0,39 ** -0,42 ** -0,52 ** 1       

Test 6 -0,59 ** 0,46 ** 0,58 ** 0,69 ** -0,45 ** 1     

Test 7 -0,57 ** 0,43 ** 0,52 ** 0,54 ** -0,22 0,74 ** 1   

Test 8 -0,57 ** 0,42 ** 0,48 ** 0,55 ** -0,40 ** 0,65 ** 0,78 ** 1 

 

                                                                                    **   Statisticky významné s rizikem p < 0,01 

Tabulka 6: Korelační matice všech položek testové baterie (test 1 – IOWA-BRACE test, test 2 – 

akcelerační rychlost 5m, test 3 – akcelerační rychlost 10m, test 4 – maximální rychlost 5m letmo, test 5 – 

skok do dálky z místa, test 6 – člunkový běh 4x10, test 7 – člunkový běh 4x10 s míčem, test 8 – slalomový 

dovednostní test), r – Pearsonův korelační koeficient 

Jediným testem, se kterým významně koreluje skok do dálky, je test maximální 

rychlosti. Člunkový běh dosáhnul také velmi dobrých hodnot korelace napříč celou 

testovou baterií. Významnou korelaci dosáhl s pěti testy z celkově 7 možných. Nejvyšší 

korelaci dosáhnul taky z člunkovým během 4x10m s míčem. Z tohoto výsledku vyplývá 

předpoklad, že když je hráč rychlý v tomto testu bez míče, bude v něm rychlý i s míčem. 

Člunkový běh s míčem obdobně významně koreluje s pěti dalšími testy. Nejvyšší 

hodnoty korelace dosáhnul se slalomovým dovednostním testem. Tento výsledek je 

logický, protože oba testy jako jediné v naší testové baterii testují úroveň specifické 

fotbalové dovednosti, do které samozřejmě zasahují i jiné faktory. Poslední slalomový 

dovednostní test významně koreluje se čtyřmi dalšími testy.  

 V další části uvádíme korelogramy jednotlivých závislostí mezi testy. Graf 2 

uvádí míru korelace mezi dvěma testy lineární akcelerační rychlosti na 5m a 10m. Jedná 

se o velmi silnou pozitivní korelaci, celkově nejsilnější mezi testy v celé testové baterii 

s hodnotou r = 0,93. Variační rozpětí akcelerační rychlosti na 5m je 0,54 s a akcelerační 

rychlosti na 10m 0,85 s. Nejlepšího času v obou testech dosáhl hráč 4, který se ale 

v akcelerační rychlosti na 5m dělí o prvenství s hráčem 41.  

Velmi silná korel. Slabá korel. Střední korel. Silná korel. 

Statisticky nevýznamná korel. 
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Graf 2: Korelogram. Míra asociace mezi testem 2 (akcelerační rychlost 5m) a testem 3 (akcelerační 

rychlost 10m) 

V Grafu 3 je interpretován korelační koeficient r = -0,52 mezi testy maximální 

rychlosti a skokem dalekým z místa snožmo. U těchto testů bychom čekali o něco vyšší 

korelaci, jelikož oba testy měří i jistou formu silové schopnosti. Avšak u tak malých dětí 

může vstupovat jako významný faktor pro provedení skoku do dálky snožmo i velká míra 

koordinace nebo i nedostatečné osvojení tohoto pohybového vzorce. Nejlepší výsledek 

v testu maximální rychlosti dosáhl hráč 4 s hodnotou 0,82 sekundy, který ale ve skoku 

dalekém dosáhl o něco nižší hodnoty z pohledu celého zkoumaného souboru. Nejvyšší 

hodnotu v testu skoku do dálky, 157 cm, zaznamenal hráč 17, kterému byla naměřena 

hodnota 0,94 s, co představuje rovněž hodnotu vysoce nadprůměrnou.  
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Graf 3: Korelogram. Míra asociace mezi testem 4 (maximální rychlost 5m letmo) a testem 5 (skok daleký 

z místa snožmo) 

Míra asociace mezi testy 4 a 6 je rovna r = 0,69. Tato pozitivní tendence k silné 

míře korelace je podmíněna i tím, že oba testy měří lokomoční rychlostní schopnost, 

ovšem s tím rozdílem, že u člunkového běhu hraje výraznou roli změna směru, a tedy u 

dětí tohoto věku koordinační schopnost; tuto schopnost změny směru bychom mohli 

identifikovat i jako schopnost agility. V Grafu 4 můžeme vidět, že 2 probandi se výrazněji 

vzdalují od přímky spojnice trendu korelace. Kdybychom v tomto případě vynechali tyto 

dva jedince ze statistiky, korelace by vzrostla až na hodnotu r = 0,73.  

 

Graf 4: Korelogram. Míra asociace mezi testem 4 (maximální rychlost 5m letmo) a testem 6 (člunkový 

běh 4x10m) 
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Korelogram testů 1 a 8 interpretuje míru asociace r = 0,57 (Graf 5). IOWA 

BRACE test dosahuje středně silné korelace se slalomovým dovednostním testem. Data 

v grafu jsou na horizontální ose rozmístěny výhradně ve sloupcích, jelikož IOWA-

BRACE test byl jako jediný hodnocen bodovým skóre, které bylo z intervalu přirozených 

čísel <0; 20>. Největší četnost hodnocení v IOWA-BRACE testu měla hodnota 1 bodu. 

Celkově 1 bod v celém testu získalo 11 probandů.  

 

Graf 5: Korelogram. Míra asociace mezi testem 1 (IOWA-BRACE test) a testem 8 (slalomový dovednostní 

test) 

Míra asociace mezi člunkovým během 4x10m a člunkovým během 4x10m 

s míčem má hodnotu r = 0,73 (Graf 6). Jedná se o dva zdánlivě stejné formáty testu, avšak, 

když přidáme vedení míče, které představuje jediný rozdíl v provedení testu, charakter 

testu se zcela změní. Test 6 měří primárně pohybové schopnosti, zatímco test 7 měří 

specifickou fotbalovou dovednost. Navzdory odlišnému charakteru testované složky, tyto 

dva testy vykazují silnou kladnou korelaci. Zajímavým zjištěním je, že hráč 9, který 

dosáhl nejlepšího času v člunkovém běhu s míčem (15,40 s), dosáhl v klasickém 

člunkovém běhu hodnotu 13,31 s. Rozdíl mezi časy jeho výkonů v testech je 2,09 s. 

Průměrný rozdíl probanda mezi provedením člunkového běhu bez míče a s míčem je 8,07 

s. Tento rozdíl může do velké míry reprezentovat úroveň specifické fotbalové dovednosti, 

totiž vedení míče, jelikož test 7 je rozšířený jen o tuto složku. Největší rozdíl 

v naměřených časech obou testů byl 16,6 sekundy. Tento čas zaznamenal hráč 18, u 

kterého můžeme předpokládat velmi nízkou úroveň vedení míče v porovnání se 

zbytkem testovaného souboru. V obou testech se objevila i odlehlá negativní hodnota, 
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kterou dosáhl hráč 37. Jedná se o odchylky od průměru, které se pohybují na hranici třetí 

až čtvrté směrodatné odchylky. Souřadnice těchto naměřených odlehlých hodnot leží na 

přímce, která znázorňuje spojnici trendu korelace, a tedy tyto hodnoty nezkreslily 

celkovou korelaci, ba naopak.  

 

Graf 6: Korelogram. Míra asociace mezi testem 6 (člunkový běh 4x10m) a testem 7 (člunkový běh 4x10m 

s míčem) 

Korelogram dvou testů, člunkového běhu s míčem a slalomového dovednostního 

testu, který byl sestaven pro potřeby této práce, reprezentuje míru korelace r = 0,78 (Graf 

7).  

 

Graf 7: Korelogram. Míra asociace mezi testem 7 (člunkový běh 4x10m s míčem) a testem 8 (slalomový 

dovednostní test) 
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Obě položky testové baterie měří primárně úroveň určité specifické fotbalové 

dovednosti. Celková vzdálenost provedení obou testů je velmi podobná, 40 m u 

člunkového běhu a 39 m u slalomového testu. I mezi těmito testy je silná pozitivní 

korelace, která nám do jisté míry může interpretovat i validitu těchto testů směrem 

k měření úrovně určité fotbalové dovednosti, totiž vedení míče. Nejlepších výsledků 

v obou testech dosáhl hráč 9, který v člunkovém běhu s míčem zaznamenal čas 15,40 s a 

ve slalomovém dovednostním testu zaznamenal čas 18,66 s. To potvrzuje i výsledek 

předchozího korelogramu, kde se hráč číslo 9 jevil jako technicky nejvyspělejší proband, 

jelikož byl jeho časový rozdíl mezi provedením člunkového běhu bez míče a s míčem 

nejmenší. 

5.3 Interpretace výsledků vztažených k  jednotlivým 

probandům 

Z námi naměřených výsledků bylo patrné, že hráči, kteří dosáhli lepších výsledků 

z jednoho testu, dosahovali lepších výsledků i v dalších testech v celé baterii. Tento trend 

se projevoval napříč celým výzkumným souborem. Trend jasně naznačovala i korelační 

matice, kde navzájem statisticky i věcně významně korelovaly všechny testy, až na jednu 

výjimku. Naměřené hodnoty všech probandů jsme standardizovali převedením na 

bezrozměrné Z-skóre, abychom dokázali porovnávat hodnoty dosažené v jednotlivých 

testech bez ohledu na jednotky a veličiny, které jsme měřili. Ze vzniklé tabulky (viz 

příloha 12 – zeleně označené hodnoty znamenají umístnění v první desítce jednotlivých 

testů) jsme určili pořadí (ranking) probandů v jednotlivých testech a také celkové pořadí 

celé testové baterie. Následně jsme si tyto hráče seřazené podle celkových výsledků 

rozdělili do kvartilů. Výsledkově jsme vybrali nejlepšího hráče z každého kvartilu 

(výjimkou byl 4. kvartil, kde jsme vybrali prvního i posledního hráče): 

1. kvartil – hráč 4 (celkově 1. místo) 

2. kvartil – hráč 41 (celkově 14. místo) 

3. kvartil – hráč 12 (celkově 27. místo) 

4. kvartil – hráč 20 (celkově 40. místo) 

– hráč 37 (celkově 52. místo)  
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Radarový Graf 8 zaznamenává výsledky jednotlivých testů probandů ze čtyř 

kvartilů. Celkově se jedná o 5 hráčů, které tyto kvartily reprezentují. 

 

 

Graf 8: Pohybový profil hráčů. Hodnoty vyjádřené v Z-skóre. Svislá os hodnot představuje směrodatné 

odchylky. Test 1 – IOWA-BRACE test, test 2 – akcelerační rychlost 5m, test 3 – akcelerační rychlost 10m, 

test 4 – maximální rychlost 5m letmo, test 5 – skok do dálky z místa, test 6 – člunkový běh 4x10, test 7 – 

člunkový běh 4x10 s míčem, test 8 – slalomový dovednostní test 

 Hráč 4, který je v grafu znázorněn zelenou barvou, se ve všech testech pohyboval 

v hodnotách Z-skóre na úrovni jedné až dvou kladných směrodatných odchylek. Byl 

vysoce nadprůměrný ve všech testových položkách. Součet z-bodů všech 8 testů celé 

baterie u něho činí hodnotu 11,65, což v průměru na test představuje 1,46 z-bodu. Jeho 

výsledné hodnoty jsou velmi konzistentní, proto křivka znázorňující jeho výkon 

připomíná kruh a je po obvodu grafu. Zástupce druhého kvartilu nedosáhl ani v jednom 

testu lepšího výsledku než hráč 4. Jeho celkový součet z-bodů je 4,26 a průměr na jeden 

test představuje hodnotu 0,53. Hráč 12, který dosáhl součet z-bodů 0,04, se dá označit za 

průměrného probanda tohoto výzkumného souboru, jelikož se jeho průměrné hodnoty z-

skóre na jeden test blíží nule. Nejlepší proband z posledního čtvrtého kvartilu, hráč 20, 
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dosáhl celkového z-skóre -4,49. Průměrná hodnota na jeden test je -0,56. Tento proband 

se pohybuje v záporných číslech, což znamená podprůměrné hodnoty. Proband, který je 

v grafu reprezentovaný modrou barvou, se celkově umístil v pořadí součtů z-bodů na 

posledním místě. Je to hráč 37. Jeho skóre je -15,28. Průměr na jeden test u tohoto 

probanda činí -1,91 z-bodu, což dokládá výrazně podprůměrné hodnoty.  

Radarový graf jasně znázorňuje nejlepší hodnoty po okraji grafu a s klesajícími 

výkony v testech se objem oktagonu zmenšuje a centralizuje. Čím je osmiúhelník 

pravidelnější, tj. tvarem blížícím se kruhu, tím je míra asociace mezi výsledky testů a tím 

pádem i mezi pohybovými schopnostmi a dovednostmi větší.  

5.4 Interpretace hodnot maximální rychlosti  

U tohoto testování jsme dospěli k zajímavému zjištění, které nebylo předmětem 

našeho zkoumání. Jelikož jsme měřili akcelerační i maximální lineární rychlost na 

jednom úseku, zvolili jsme 20ti metrový úsek, kde bylo možné změřit všechny 

požadované hodnoty. Fotobuňky byly umístěny na každých pěti metrech. Zaznamenávali 

jsme časy i na úsecích, které prvotně nebyly předmětem našeho zkoumání. Po analýze 

dat maximální rychlosti 5m letmo, která byla měřena na úseku 15-20 m, jsme tato data 

porovnali s úsekem 10-15 m. Zjistili jsme, že většina hráčů dosahovala svých 

nejrychlejších časů právě na tomto úseku. Pro lepší přehled jsme porovnali časy probandů 

všech čtyř 5ti-metrových úseků (Graf 9). 

 

Graf 9: Časové hodnoty 5-metrových úseků na 20 metrech, při měření lineární rychlosti 
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Graf 9 jasně znázorňuje, že úsek mezi 10 až 15 metry byl pro většinu probandů 

nejrychlejší. Průměrný čas všech probandů na úseku mezi 15-20 m byl 1,04 s. Naproti 

tomu na úseku 10-15 m byla hodnota průměrného času 1,03 s, čili hodnota o 0,013 s nižší. 

I když je rozdíl jenom v setinách sekundy, tedy jde o rozdíl, který není statisticky 

významný, je pro nás věcně významný ve vztahu k rychlostním předpokladům a 

identifikace talentovanosti z pohledu pohybových předpokladů. Nejrelevantnější 

informací je to, že až 29 hráčů z celého zkoumaného souboru dosáhlo svého nejlepšího 

času právě na tomto úseku. Do této statistiky jsme nezahrnuli 5 probandů, kterým jsme 

naměřili stejné hodnoty maximální rychlosti na dvou posledních úsecích. Když tyto 

probandy zahrneme, zjistíme, že maximální rychlost na úseku mezi 10-15 m jsme 

naměřili až u 65,4% probandů. Na prvních dvou měřených 5ti-metrových úsecích 

nedosáhnul ani jeden proband svojí maximální rychlosti. Na nejrychlejším úseku byl 

exekuovaný i celkové nejrychlejší čas na 5 metrů, který byl zároveň i odlehlou hodnotou. 

Časové hodnoty na daném úseku byly taktéž nejvíc konzistentní, i když se právě tady 

objevily 2 odlehlé hodnoty po jedné na obou stranách spektra.  

 Z grafu můžeme také vyčíst, že nejpomalejším úsekem bylo prvních 5 metrů. Je 

to předpokládaná informace, jelikož se jedná o akcelerační rychlost. Graf ukazuje, že 

hráči ani na druhém úseku nedosahovali maximální rychlosti, tedy byli na tomto úseku 

schopni nadále zrychlovat.  
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6 DISKUZE 

Tato diplomová práce se zabývala úrovní a mírou asociace mezi pohybovými 

schopnostmi, pohybovými dovednostmi a motorickou docilitou. Výzkumný soubor, který 

byl utvořený 6ti-letými dětmi, jsme zvolili z toho důvodu, že v tomto věku se děti začínají 

velmi frekventovaně věnovat různým sportům, začíná jejích participace na kroužkových 

činnostech. Začátek organizované sportovní činnosti pramení i z toho, že sportovní kluby 

často nabírají děti právě od věku 5-6 let. Tak je tomu i u nejsilnějšího a 

nejfrekventovanějšího sportu v ČR, ale i ve světě, ve fotbale. Už v tomto věku si můžeme 

všímat pohybově velmi nadaných dětí, které se prosazují mezi vrstevníky a u kterých je 

předpoklad, že se budou prosazovat i ve starších kategoriích. Chceme proto zkoumat 

vztahy mezi pohybovými předpoklady a rozdíly v úrovni těchto předpokladů u dětí ještě 

z části v „panenské“ podobě. Tito jedinci ještě nemohli být tréninkem výrazněji a cíleně 

ovlivněny, oproti starším jedincům, kde narůstá počet kovariant, které ovlivňují jejich 

výkon, např. délka sportovní činnosti, a tedy i pohybové zkušenosti, kvalita dosavadního 

sportovního tréninku, různorodost pohybových zkušeností a jiné takové, které nejsme 

schopni z těchto vztahů vyčlenit. I navzdory důležitosti této tématiky, jsme zaznamenali 

nedostatek zdrojů postihujících zkoumané téma v této věkovou kategorii. 

 První hypotéza předpokládala statisticky významnou míru korelace mezi 

výsledky prováděných testů napříč celou testovou baterií. Primárně jsme zkoumali 

statistickou významnost korelace s rizikem p < 0,05. Míru asociace mezi všemi testy 

navzájem jsme interpretovali pomocí korelační matice. Statistická významnost se 

potvrdila mezi všemi testy vyjma jedné dvojice, a to dokonce s rizikem pravděpodobnosti 

p < 0,01. Nevýznamná statistická i věcná významnost byla zaznamenána jenom mezi 

testem 5 a 7 s hodnotou r = -0,22. Toto zjištění jednoznačně potvrzuje naši první 

hypotézu, a překonává i naše očekávání. Velmi vysoká korelace se prokázala mezi testy 

rychlosti r = 0,93, která byla zřejmá, jelikož test 2 a test 3 měřily akcelerační rychlost 

v jednom lineárním běhu. Lišily se jenom v měřené vzdálenosti. Vysoká míra asociace 

byla vykázána mezi testem 3 a 4 (r = 0,80), testem 6 a testem 7 (0,74) a mezi testy 7 a 8 

(r = 0,78). Středně silná korelace byla zjištěna v dalších dvanácti případech. U zbylých 

korelátů byla zaznamenána věcně slabá míra korelace, avšak statisticky stále významná.  

Mírou asociace mezi pohybovými předpoklady se zaobírali i další autoři. Toto 

téma je většinou zkoumáno u věkově starší populace, my jsme se snažili zaměřit hlavně 
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na děti nanejvýš mladšího školního věku. Komoň (2013) zjišťoval úroveň pohybových 

schopností a pohybových dovedností u mladých fotbalistů a vztah mezi nimi. Testová 

baterie se skládala ze tří testů pohybových schopností (leh sed, skok daleký z místa a 

člunkový běh 4x10m) a dvou testů specifických fotbalových dovedností (slalom s míčem 

a trefování kuželů). Koeficient korelace mezi pořadovým skóre testů schopností a 

dovedností představoval hodnotu r = 0,75, což představuje silnou míru závislosti a 

potvrzuje to naše závěry. Za nedostatek považujeme, že neuvedl i velikosti korelací mezi 

testy pohybových schopností, kde se z naměřených hodnot v této práci jeví, že by se 

mohla prokázat závislost i mezi pohybovými schopnostmi. Námi zkoumanou závislost 

potvrdily i výzkumy (Navara, 2017; Čech, 2019), které se shodně zaobíraly hráči 

pražských fotbalových klubů ve věku 6 až 8 let. Oba výzkumy použily testové položky 

zastoupené v testové baterii UNIFITTEST 6-60 doplněné o testy fotbalové techniky. 

První z výzkumů prokázal míru korelace mezi výsledným skóre Unifittestu a testy 

pohybových dovedností r = -0,68 a ve druhém výzkumu středně silně korelovaly výsledné 

hodnoty pohybových dovedností s člunkovým během 4x10m. Kokštejn et al. (2019) 

dospěl k podobnému závěru, kdy potvrdil významnou závislost mezi pohybovými 

schopnostmi a dovednostmi r = -0,42. Doplňuje, že úroveň základních motorických 

dovedností (FMS) významně posiluje vliv fyzické zdatnosti na specifickou fotbalovou 

dovednost, totiž vedení míče, r = 0,56-0,66. Studie (Pambudi & Widiyanto, 2019) 

sledovala úroveň pohybových dovedností a motorické učenlivosti prostřednictvím testu 

IOWA-BRACE a jejím závěrem bylo, že hráči s vysokou učenlivostí mají fotbalové 

dovednosti na vyšší úrovni a naopak (p < 0,001). Se zajímavým tvrzením přichází studie 

(Haqiyah & Riyadi, 2018; Kurniawan et al., 2020), ve které se za pomoci modifikace 

IOWA-BRACE testu zjistila statisticky významná míra asociace mezi pohybovou 

učenlivostí a inteligenčním kvocientem a pohybovou učenlivostí a taktickým výkonem 

fotbalistů. Otázkou je míra relevance těchto studií.  Kvalitnější informace přináší studie 

(Schalk van Wyk, 2016) n = 550, která zkoumala pohybovou úroveň afrických dětí ve 

věku od 6 do 17 let. Výsledky studie indikovaly vysokou míru korelace r = 0,61-0,85 

mezi skokem dalekým a rychlosti sprintu na 2,5m, 5m, 10m a 20m u chlapců a děvčat. 

Tato korelace stoupala jak s věkem, tak i s délkou uběhnuté vzdálenosti, což souhlasí i 

s naším výzkumem (skok daleký -> 5m -> r = -0,39; 10m -> r = -0,42; 20m -> r = -0,48), 

ve kterém jsme zaznamenali největší korelaci mezi skokem dalekým a maximální 

rychlostí 5m letmo r = -0,52. Se zajímavou doplňující informací přichází Murtagh et al. 

(2018), který považuje skok daleký za jeden ze zásadních motorických testů používaných 
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při identifikaci pohybové úrovně a pohybového nadání, avšak nedoporučuje tento test 

zařazovat do testových baterií, které mají za úkol identifikovat sportovní talent u dětí před 

pubertou. Ve studii nebyly prokázány rozdíly ve výsledných hodnotách elitních fotbalistů 

a kontrolní skupiny v předpubertálním období. Testy rychlostních schopností doporučuje 

u všech kategorií. S jeho závěrem se shodujeme, jelikož dle našeho názoru, čím menší 

děti tímto testem měříme, tím je ve složce výkonu nižší podíl explozivní síly a narůstá 

podíl koordinace. U dětí hraje důležitou roli zkušenost s tímto pohybovým vzorcem. 

Identifikací a komparaci pohybových předpokladů, zejména pak těch 

koordinačních, se u dětí v předškolním a mladším školním věku věnovala řada studií 

(Bardid et al., 2016; Smits-Engelsman et al., 2020; Mukherjee et al., 2017; Kokštejn et 

al., 2017, Fisher et al., 2005), avšak jednalo se primárně o základní motorické dovednosti 

(FMS), které jsou elementárními prvky složitějších sportovních dovedností a jako takové 

by měly být osvojeny na konci raného dětství. Tyto prvky jsou předpokladem a jejich 

osvojení je podmínkou pro další úspěšné sportovní působení jedince.   

Druhá hypotéza předpokládala velkou míru asociace mezi testy 7 a 8, tedy testy 

specifické fotbalové dovednosti, vedení balónu/driblingu. Zjištěná hodnota korelace mezi 

těmito testy r = 0,78 reprezentuje věcně i statisticky silnou míru asociace. Tím jsme 

potvrdili naši druhou hypotézu. Závěr, že testy mezi sebou korelují, zvyšuje i jistou 

obsahovou validitu testu 8 směrem ke specifické fotbalové dovednosti, avšak toto jen za 

předpokladu, že test 7, tj. člunkový běh 4x10m s míčem, je testem zjišťujícím úroveň 

fotbalové dovednosti. Abychom z tohoto testu extrahovali jenom složku, která 

identifikuje úroveň fotbalového driblingu, odčítáme z výsledného času testu 7 výsledný 

čas testu 6. Hodnota, kterou dostaneme, by měla teoreticky reprezentovat úroveň 

specifické fotbalové dovednosti. Čím je tento rozdíl hodnot nižší, tím je úroveň 

fotbalového driblingu vyšší. Tato myšlenka se nám částečně potvrdila, jelikož proband, 

který dosáhl nejnižšího rozdílu mezi těmito hodnotami, 2,09 s, zaznamenal nejlepší časy 

provedení jak testu 7 tak i testu 8. Pro ověření jsme také korelovali rozdíl hodnot 

člunkových běhů s výslednou hodnotou testu 8. Výsledek r = 0,75 představuje silnou míru 

asociace, a tedy i další zvýšení obsahové validity, které jsme se snažili prokázat velmi 

netradičně. Samozřejmě tuto interpretaci uvádíme jen jako úvahu, která může, ale nemusí 

být správná. Komparace potvrzené druhé hypotézy s dalšími studiemi je uvedena výše.  

Už zmiňované studie, které se zaobíraly vztahy a mírou asociace mezi 

pohybovými předpoklady, prokázaly jistou míru závislosti mezi pohybovými 
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předpoklady hráče. Čím vyšší je hodnota korelace mezi těmito předpoklady, tím 

konzistentnější výsledky dosahují hráči napříč testovou baterií. Kdyby byla míra korelace 

mezi všemi testy rovná ± 1, znamenalo by to, že hráč, který dosáhne nejlepšího výsledku 

v jednom testu, dosáhne nejlepšího výsledku i v ostatních testech. Ten samý princip by 

pak platil pro všechny hráče. Tato absolutní závislost není možná, jelikož se pohybujeme 

ve společenských vědách. Co ale můžeme pozorovat a co se zjevně vyskytuje, je jistý 

trend, který se objevuje napříč studiemi a je jasně uchopitelný i v našem výzkumu. Tento 

trend nasvědčuje tomu, že pohybově nadaní jedinci dosahují nadprůměrných výsledků ve 

většině testů a jejich nadání nesměřuje k jedné konkrétní složce, nýbrž je spíše obecné. 

Z našeho výzkumného souboru selektujeme na základě umístnění v jednotlivých testech 

a následného vyhodnocení celé testové baterie 10 hráčů, kteří zvládli tuto testovou baterii 

nejlíp (viz příloha 11). Tyto hráče bychom mohli označit za pohybově nadané, avšak bylo 

by z vědeckého hlediska potřebné sledovat další vývoj v rámci ontogeneze a sportovního 

vývoje. Hráč, který se celkově umístil na prvním místě, se umístil v jednotlivých 

testových položkách 6-krát do pátého místa (z toho 3-krát jako první), jednou získal 

deváté a jednou patnácté místo. Podobně hráč, který byl průměrný, dosahoval průměrné 

výsledky napříč testy a stejný princip platil i pro hráče na chvostě řebříčku. Tato zjištění 

potvrzují naši poslední, třetí hypotézu. Podporu u této hypotézy máme i ve vědecké obci, 

jelikož longitudinální studie (Krombholz, 2018), která se zaobírala dětmi předškolního 

věku a určováním jejich pohybových i mentálních předpokladů, se shoduje s našimi 

závěry. Jedinci, kteří byli identifikováni jako talentovaní, překonali své průměrné i 

podprůměrné vrstevníky jak v koordinačních a pohybových schopnostech, tak i 

v manuální obratnosti. V porovnání s dětmi, které na tom jsou pohybově hůře, u nich byla 

zjištěna i vyšší míra inteligence. Většina vědeckých zjištění z posledních let naznačuje, 

že by se mohlo jednat o jeden generální faktor „pohybové šikovnosti“ nebo „pohybového 

nadání“. Domníváme se, že tato všeobecná pohybová šikovnost je zjevná hlavně 

v dětském věku, kde dosud mohla být ovlivněna jen minimálně. Dospíváním, působením 

tréninkového procesu a mentálním zráním se tato šikovnost začíná profilovat jistým 

směrem, protože ne všechny složky této šikovnosti budou v průběhu let ovlivňovány 

stejně. Dá se předpokládat, že námi testovaní mladí fotbalisté, kterých bychom označili 

jako pohybově nadané, by se prosazovali i v jiných sportovních disciplínách. Tento 

předpoklad nám potvrdili i rodiče dětí, kteří u těch šikovnějších deklarovali, že mají zájem 

i o jiné sporty a velmi rychle se učí jezdit na kole, bruslit, lyžovat atd. Připomínáme, že 

do dalšího sportovního vývoje mladistvých vstupuje nespočet dalších faktorů. 
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Samozřejmě, že hledání sportovních talentů pokračuje i se vzrůstajícím věkem. Zajímavý 

pohled do této problematiky vnesly rozsáhlé studie (Höner et al., 2014 (n = 65158); Höner 

et al., 2017 (n = 14178)), které pod záštitou celostátního německého programu pro výběr 

talentů sledovaly markery pohybového nadání. U elitních mladých fotbalistů se ukazuje, 

že kombinace rychlosti a přesnosti technických dovedností mohou být důležitější než 

rychlost samotná. Tento závěr potvrdila i studie (Huijgen et al. 2013).  

V této části budeme komparovat námi zaznamenané výsledky jak s normami pro 

danou věkovou kategorii tak s výsledky dalších studií, které se věnovali této tématice na 

přibližně stejné věkové kategorii. Výsledky budeme porovnávat i s průměrnými 

hodnotami naší první desítky (TOP10) hráčů (celkové pořadí v celé testové baterii – viz 

příloha 11), abychom zjistili, jestli jsou tito jedinci nadprůměrní. IOWA-BRACE test 

podle Štěpničky (1976) nebyl součástí velkého počtu studií. Výzkum (Vobr & Heřmánek, 

2018) zjišťoval motorickou docilitu u hokejistů čtyř věkových kategorií. Nás zajímala 

kategorie (n = 26; věk = 6,6 let), u které bylo naměřeno průměrné skóre 3,57 ± 2,12 bodu. 

Náš testový soubor získal o 26% lepší výsledek s průměrnou hodnotou 4,50 ± 2,97 bodu 

(TOP10 8,20 ± 0,87 bodu) a dosahoval v testu lepších výsledků než hráči základen týmu 

HC Motor České Budějovice. Normy pro tento test jsou určeny pro děti druhých ročníků 

základní školy a starší. Tyto normy vychází z binomického hodnocení testu, uspěl – 

neuspěl. Vytvořili jsme si tabulku hodnot, kde nebereme do úvahy druhý pokus a získali 

jsme průměrnou dosaženou hodnotu, která představuje 1,46 bodu (TOP10 3,1 bodu). 

Probandi druhých tříd základních škol dosáhli průměrné skóre 2,87 bodu a 2,84 bodu 

(Štěpnička, 1976; Nováková 2007). N aši o 2 roky mladší probandi zaznamenali 

signifikantně nižší skóre než probandi druhých tříd, avšak je potřeba doplnit že naše 

nejlepší desítka překonala v průměru i o 2 roky starší jedince. S uvedenými studiemi je 

zde shoda, že nejlepších výsledků dosahovaly nejmenší děti v testech 4, 6 a 7. Naopak 

tyto děti nebyly schopné zvládnout položky 8 a 10. Ve struktuře testu se položka 10 jeví 

jako nejtěžší; její informační hodnota je proto nízká a zkreslující a někteří autoři uvažují 

o nahrazení této položky testu adekvátnějším pohybovým úkolem (Belej & Junger, 2006). 

Otázkou zůstává, jestli původní širší verze tohoto testy nedávala přesnější informaci o 

úrovni motorické docility, i na úkor větší časové náročnosti testu. Zajímavým rozšířením 

tohoto testu by mohla být variace pro sportovce a variace pro běžnou populaci.   

Schalk van Wyk (2016) zjišťoval rozdíly v lineární rychlosti 2,5 až 20 metrů u 

afrických dětí (n = 12; věk = 6 let; výška = 1,22 ± 0,07 cm; hmotnost = 26,42 ± 10,1 kg; 
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BMI = 17,74 ± 4,51), a to při běhu naboso a při běhu s botami. Průměrný čas naboso na 

5m byl 1,46 ± 0,15 s a na 10m 2,56 ± 0,27 s. Průměrné časy, když děti běhaly obuté, byl 

na 5m 1,61 ± 0,13 s a na 10m hodnota představovala 2,77 ± 0,24 s. Zajímavým zjištěním 

je fakt, že tyto děti jsou rychlejší bez bot než s nimi. Tento závěr může plynout z jejich 

každodenní rutiny. Námi naměřené průměrné časy na těchto úsecích byly 1,52 ± 0,13 s 

(TOP10 1,40 ± 0,05 s) na 5m a 2,62 ± 0,20 s (TOP10 2.42 ± 0,09 s) na 10 metrovém 

úseku s pevným startem. Z výsledků vyplývá, že africké děti jsou v průměru o něco 

rychlejší než náš soubor, co neshledáme překvapivým, jelikož jejich životní styl je 

diametrálně odlišné od životního stylu a úrovně Evropských dětí. Dále můžeme porovnat 

i výsledky běhu na 20 metrů s tímto a dalšími dvěma výzkumy, jelikož v našem měření 

byly zaznamenány i tyto hodnoty, ty ovšem nebyly předmětem této práce. Naše naměřená 

průměrná hodnota byla 4,72 ± 0,35 s (TOP10 4,34 ± 0,13 s). V studiích Schalk van Wyk, 

(2016), Castro-Piñero et al. (2010) (n = 209; věk = 6-7 let; BMI = 17,1 ± 2,7), Bala et al. 

(2009) (n = 96; věk = 6.01-6.5 let; výška = 121,7 ± 15,1 cm; hmotnost = 24,5 ± 4,8 kg), 

byly zaznamenány tyto časy 20ti-metrových běhů s pevným startem (hodnoty jsou 

uvedené v pořadí uvedených studií), probandi z Afriky 4,65 ± 0,51 s naboso, 5,07 ± 0,55 

s obutí, probandi ze Španělska 4, 82 s a probandi ze Srbska 5,1 ± 0,5 s. Všechny studie 

pracovaly s běžnou populaci, tedy fakt, že naši jedinci dosáhli lepších časů v tomto testu, 

až na první studii, může vycházet i z toho, že my jsme pracovali ze souborem jedinců, 

který se pravidelně účastní organizované sportovní činnosti.  

Maximální rychlost byla komparována se studií (Blažević et al., 2011) (n = 70; 

věk = 8,12 ± 0,63 let), která se zabývá dynamikou běhu na úseku 50ti metrů. Tito o 2 

roky starší jedinci než jedinci v souboru naší práce zaznamenali cca o 15 setin sekundy 

rychlejší časy na pěti metrech letmo. Tato studie částečně potvrzuje i naše zjištění, že až 

65% hráčů dosáhlo nejlepšího času mezi desátým a patnáctým metrem, a ne, jak bylo 

předpokládáno na úseku 15-20m. V uvedené studii 8-letí jedinci dosáhli nejlepšího času 

na úseku 15-20 m, avšak jejich celková dráha byla 50 metrů. Na úseku stejné délky 

dosáhli 11ti-letí jedinci maximální rychlosti mezi 20-25 m a 25-30 m; po dosažení 

maxima jejich rychlost klesla (Gevat & Larion, 2009). Tyto závěry naznačují, že malé 

děti jsou schopné relativně rychle nabrat maximální rychlost, avšak nejsou schopné ji 

udržet. S přibývajícím věkem se dráha, na které jedinci získají maximální rychlost, 

prodlužuje, avšak udržení této maximální rychlosti je i tak velmi problematické. V tomto 
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směru je vhodný další výzkum, aby se napříč kategoriemi určily normy a doporučení, na 

jakých úsecích je měření maximální rychlosti u mládeže nejvíc validní.  

Skok daleký a člunkový běh jsme porovnali s normativními tabulkami pro 

UNIFITTEST 6-60 (Měkota et al., 2002). Námi naměřené skóre ve skoku dalekém 

118,50 ± 15,28 cm je charakterizováno jako průměrné, stejně tak jako čas 14,04 ± 1,04 s 

v člunkovém běhu 4x10m. Průměr hodnot naší TOP10, 134,40 ± 9,41 cm ve skoku 

dalekém a 12,82 ± 0,43 sekundy v člunkovém běhu 4x10m, je hodnocen jako 

nadprůměrný. Individuálně se v našem souboru objevují i jedinci, kteří dosáhli podle 

norem vysoce nadprůměrných hodnot. Uvádíme výsledky studií, prostřednictvím kterých 

komparujeme naše výsledky se sportujícími dětmi, které se věnují fotbalu, (Komoň, 

2013) skok daleký 136 cm a člunkový běh 13,47 s. Dále uvádíme výzkumy, které měřily 

o rok starší jedince kategorie U7, (Navara, 2017), skok daleký 130 ± 17,5 cm a člunkový 

běh 13,0 ± 1,2 s, (Čech, 2019) skok daleký 131,0 ± 11,9 cm a člunkový běh 13,0 ± 0,6 s. 

Hráči fotbalových školiček klubu SK Slavia Praha zaznamenali v průměru horších 

výsledků než hráči uvedených studii. Naše výsledky ve skoku dalekém můžeme 

prostřednictvím tří studií komparovat i se zahraniční běžnou populací; (Schalk van Wyk, 

2016) zaznamenal 132 ± 20 cm, (Fjørtoft, 2000) (n = 41, věk = 6 let) získal u Norských 

dětí průměrnou hodnotu 104,0 ± 20,7 cm a (Malina et al., 2011) (n = 131; věk = 7,8 ± 1,2 

let) zaznamenal u normálně vyvinutých mexických školáků hodnotu 96 ± 20 cm.  

Porovnání výsledků člunkového běhu 4x10m s míčem a slalomového 

dovednostního testu s výsledky dalších studií není možné. Test 7 není běžně realizován a 

do této práce jsme ho zařadili jako modifikaci základního člunkového běhu 4x10 metrů. 

S tímto testem se spíše potkáváme jako s interním nástrojem fotbalových klubů na 

diagnostiku úrovně pohybové dovednosti, avšak k výsledkům těchto testů nemáme 

přístup. O použití testů specifických fotbalových dovedností a jejich konkrétní podobě 

jsme dlouho uvažovali. Zásadním problémem byl výběr testů, které by byli adekvátní 

věku testovaného soubor, proto jsme zvolili nejzákladnější dovednost, vedení míče.  

Otázkou bylo, jestli testy fotbalových dovedností budou mít adekvátní výpovědnou 

hodnotu i ve věku, kdy děti s fotbalem ještě jenom začínají. Avšak jejich vysoká hodnota 

vzájemné korelace a i korelace s dalšími pohybovými schopnostmi nás utvrdila v tom, že 

i v tomto věku nám výsledky těchto testů přináší objektivní informace.  

Z komparace námi naměřených hodnot s dalšími studiemi je patrné, že hráči 

dosahovali v testových položkách plošně většinou průměrných hodnot. Oproti výsledkům 
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probandů uváděných studií dosahovala signifikantně lepších výsledků naše selektovaná 

nejlepší desítka hráčů (TOP10). Ti v dosažených výkonech překonali jak své vrstevníky, 

tak i o 1 až 2 roky starší jedince. Jelikož je klub SK Slavia Praha výběrovým klubem, je 

pravděpodobné, že většina těchto hráčů bude zvolena do užšího výběru a v klubu budou 

pokračovat i ve starších kategoriích. Naše komparace jejich výsledků s někdy i staršími 

dětmi dává smysl i z toho důvodu, že jako potenciální členy akademie je čeká pravidelná 

konfrontace se staršími soupeři, jak je tomu v klubu tohoto ranku ostatně zvykem. Avšak 

výsledky těchto testů nás informují o úrovni pohybové stránky, která je sice zásadní, ale 

jenom jedna z několika složek výkonu. Velmi důležitou roli hrají i morální vlastnosti 

hráče, jako motivace, zarputilost, cílevědomost a další. Bude zajímavé sledovat pohybově 

nadané hráče, které tyto vlastnosti nemají, jestli budou schopní se ve sportu prosadit, 

případně jakým směrem se budou ubírat. Naopak, jestli se do popředí nedostanou hráči 

s o něco nižším pohybovým předpokladem, ale nadprůměrnými morálními vlastnostmi. 

Faktorů, které mohly mít vliv na výsledky této práce, je několik. Biologický věk 

hraje v tomto kontextu velkou roli. Biologická akcelerace může být zaměněna za 

sportovní nadání a naopak; biologická retardace může být označena jako netalentovanost. 

Domníváme se, že rozdíly v biologickém věku v této kategorii ještě nejsou tak výrazné, 

aby zkreslily výsledky našich měření. O to zásadnější vliv na naměřené hodnoty může 

mít měsíc v roku, ve kterém se proband narodil. Můžou vniknout až ročné rozdíly mezi 

hráči, kteří se narodili na začátku roku a kteří se narodili na konci roku. Zvláště u dětí 

tohoto věku může hrát jeden rok ve vývinu značnou roli. Tento aspekt je v zahraniční 

literatuře znám i jako “relative age effect“. Dalším z faktorů, je rozdílný sportovní věk 

dětí. Délka sportovních fotbalových zkušeností se mohla projevit hlavně na výsledcích 

dovednostních testů. I když si všichni probandi testové položky vyzkoušeli před 

samotným měřením, ještě lepší familiarizace hráčů s testy - hlavně pak s testy specifické 

fotbalové dovednosti - by mohla přinést ještě přesnější informace. Naopak za silnou 

stránku této práce považujeme početný soubor probandů, kteří se na výzkumu podíleli, a 

taktéž jejich motivaci předvést v testech co nejlepší výkony. S testováním nám pomohla 

Laboratoř sportovní motoriky UK FTVS i samotný klub. Každopádně velmi zajímavá by 

mohla být i další komparace výsledků testů s elitními kluby jak v České republice, tak i 

v zahraničí. Problémem je ale to, že kluby obvykle nezveřejňují interní výsledky testů, 

přestože by to mohlo být přínosné pro zkvalitnění tréninkového procesu fotbalové 

mládeže a pro identifikaci sportovně nadaných dětí. 



77 

 

7 ZÁVĚR 

Hlavním cílem tohoto výzkumu byla snaha o determinaci míry asociace mezi 

složkami pohybového výkonu u mladých fotbalových hráčů kategorie U6, kteří 

navštěvují fotbalové školičky akademie SK Slavia Praha. Sekundárním cílem byla 

identifikace úrovně vybraných pohybových schopností, pohybových dovedností a 

motorické docility a komparace našich výsledků s výsledky dalších studií.  

Podařilo se nám prokázat statisticky i věcně významnou míru asociace mezi 

pohybovými předpoklady mladých hráčů. Závislost byla prokázána jak mezi pohybovými 

schopnostmi a pohybovými dovednostmi, pohybovými schopnostmi a motorickou 

docilitou, tak i mezi pohybovými dovednostmi a motorickou docilitou. Tímto se nám 

podařilo potvrdit první a hlavní hypotézu. Druhá hypotéza byla potvrzena zjištěním silné 

míry korelace mezi dvěma použitými testy specifických fotbalových dovedností. Třetí a 

pro praxi velmi zásadní hypotéza předpokládala konzistenci dosažených výsledků 

z jednotlivých testů individuálně u každého hráče. Potvrzení i této poslední hypotézy nás 

přivádí k závěrům, že u hráčů se spíše než orientace jedním pohybovým směrem, 

objevuje všeobecná pohybová úroveň, která může být jak velmi vysoká, tak i nízká až 

nedostatečná.  

Výsledky této práce potvrdily i můj pohled jako trenéra této fotbalové kategorie. 

S částí hráčů zahrnutých ve studii jsem měl možnost pracovat celý rok a ti z nich, kteří se 

jevili jako šikovnější a perspektivnější v tréninku, dosahovali nejlepších výsledků i 

v našem výzkumu. Proto usuzujeme, že použitá testová baterie by mohla být nápomocná 

k identifikaci sportovně nadaných dětí a plošné testování jejím prostřednictvím by mohlo 

odhalit další perspektivnější hráče. V tomto věku považujeme v této souvislosti za 

stěžejní výsledky testů rychlosti jak lineární, tak se změnou směru, výsledky testů 

motorické docility a úroveň koordinačních schopností.  

Pro mou další trenérskou praxi a rovněž i pro další vědecké účely bude 

jednoznačně zajímavé a přínosné sledovat vývoj těchto hráčů s jejich narůstajícím věkem, 

pravidelně opakovat jejich testování a pozorovat, jestli se hráči, kteří se jevili jako 

sportovně nadaní už v tak nízkém věku, prosadí i ve starších kategoriích. Důležitým 

hlediskem bude analýza míry a důvodů „drop-outu“, teda ukončení působení hráčů v 

klubu. Tento longitudinální přístup může být nápomocný při sestavování trendů vývoje 

sportovní mládeže.  
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shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o 
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č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), 
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práce na UK FTVS s názvem "Úroveň a míra asociace vybraných pohybových schopností, 

pohybových dovedností u fotbalových hráčů kategorie U6", prováděného v Tréninkovém centrum 

Horní Měcholupy – Hornoměcholupská 300, 109 00 Praha 15. 

Období realizace projektu: květen 2020 – červenec 2020. 

Projekt je zaměřený na zjišťování úrovně pohybových schopností, zejména rychlosti, výbušnosti 
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fotbalové dovednosti, zahrnuje člunkový běh 4x 10m s míčem a slalomový test s míčem. 

Testování proběhne úplně neinvazivně. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně 

očekávaná rizika u aktivit a testování prováděných v rámci tohoto typu výzkumu. Účastníky 

výzkumu bude vybírat hlavní trenér dané věkové kategorie. Testování se nezúčastní osoby, které 

trpí psychickými nebo fyzickými problémy. Osoby s omezením pohybového aparátu, s akutním 
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Měření a testování se uskuteční v terénních podmínkách - fotbalové hřiště s umělou trávou.  
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schopností, motorické docility a úrovní specifické pohybové dovednosti. Můžou tím přispět ke 

zkvalitnění procesu sportovního tréninku a k lepšímu výběru talentované mládeže. Projekt může 

vést také k vybudování pozitivního vztahu dětí ke sportu.  
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Účast Vašeho dítěte v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená. 
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mail adrese: matej.varjan@gmail.com 

Ochrana osobních dat: Data budou shromažďována a zpracovávána v souladu s pravidly 
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osobních údajů. Budou získávány následující osobní údaje: rok narození a naměřená data 
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Získaná data budou zpracovávána, bezpečně uchována a publikována v anonymní podobě 
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Pořizování fotografií/videí/audio nahrávek účastníků: Během výzkumu nebudou pořizovány 

žádné fotografie, audionahrávky ani videozáznam. 

V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita.   

 

 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele: Bc. Matej Varjan 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Bc. Matej Varjan                         Podpis:.................. 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím 

s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a)možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit 

všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu 

a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Potvrzuji, že mé dítě má 

platnou zdravotní prohlídku. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném 

projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, 

která bude následně informovat předkladatele projektu. 

 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka ................................................Podpis: .................................... 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce................................. 

 

Vztah zákonného zástupce k účastníkovi ....................................  Podpis: ............................. 

  



 

 

PŘÍLOHA 3: Test 1 – IOWA-BRACE test 

Hráč body Hráč body Hráč body Hráč body 

1 2 14 6 27 4 40 2 

2 8 15 4 28 9 41 2 

3 10 16 9 29 9 42 8 

4 7 17 8 30 1 43 6 

5 5 18 1 31 2 44 1 

6 6 19 1 32 5 45 8 

7 8 20 3 33 7 46 7 

8 8 21 3 34 1 47 5 

9 8 22 9 35 1 48 1 

10 7 23 1 36 3 49 4 

11 7 24 1 37 1 50 3 

12 2 25 6 38 1 51 2 

13 7 26 2 39 2 52 0 

Průměr 4,50 

Směrodatná odchylka 2,97 

Minimum 0,00 

Maximum 10,00 

Variační rozpětí 10,00 

 

PŘÍLOHA 4: Test 2 – Akcelerační rychlost 5m 

Hráč (s) Hráč (s) Hráč (s) Hráč (s) 

1 1,59 14 1,37 27 1,54 40 1,53 

2 1,35 15 1,45 28 1,43 41 1,32 

3 1,35 16 1,38 29 1,41 42 1,55 

4 1,32 17 1,46 30 1,53 43 1,57 

5 1,48 18 1,75 31 1,45 44 1,51 

6 1,69 19 1,42 32 1,48 45 1,46 

7 1,42 20 1,56 33 1,47 46 1,80 

8 1,58 21 1,46 34 1,70 47 1,45 

9 1,42 22 1,51 35 1,72 48 1,44 

10 1,58 23 1,86 36 1,56 49 1,62 

11 1,52 24 1,48 37 1,80 50 1,59 

12 1,39 25 1,44 38 1,48 51 1,48 

13 1,39 26 1,36 39 1,59 52 1,75 

Průměr 1,52 

Směrodatná odchylka 0,13 

Minimum 1,32 

Maximum 1,86 

Variační rozpětí 0,54 

 

 



 

 

PŘÍLOHA 5: Test 3 – Akcelerační rychlost 10m 

Hráč (s) Hráč (s) Hráč (s) Hráč (s) 

1 2,79 14 2,43 27 2,63 40 2,66 

2 2,34 15 2,65 28 2,46 41 2,31 

3 2,38 16 2,41 29 2,44 42 2,63 

4 2,27 17 2,50 30 2,59 43 2,81 

5 2,54 18 2,87 31 2,44 44 2,74 

6 2,83 19 2,54 32 2,69 45 2,59 

7 2,38 20 2,64 33 2,54 46 3,09 

8 2,63 21 2,65 34 3,00 47 2,51 

9 2,46 22 2,65 35 3,02 48 2,52 

10 2,63 23 2,95 36 2,73 49 2,80 

11 2,59 24 2,58 37 3,12 50 2,76 

12 2,52 25 2,47 38 2,69 51 2,61 

13 2,38 26 2,44 39 2,61 52 2,90 

Průměr 2,62 

Směrodatná odchylka 0,20 

Minimum 2,27 

Maximum 3,12 

Variační rozpětí 0,85 

 

PŘÍLOHA 6: Test 4 – Maximální rychlost 5m letmo 

Hráč (s) Hráč (s) Hráč (s) Hráč (s) 

1 1,02 14 1,11 27 0,99 40 1,08 

2 0,88 15 1,03 28 0,96 41 0,94 

3 0,93 16 0,95 29 0,90 42 1,00 

4 0,82 17 0,94 30 0,99 43 1,02 

5 0,99 18 1,06 31 0,94 44 1,09 

6 1,05 19 1,03 32 1,07 45 0,96 

7 0,90 20 1,02 33 1,01 46 1,14 

8 0,99 21 1,09 34 1,26 47 0,98 

9 0,97 22 0,99 35 1,20 48 1,00 

10 1,01 23 1,02 36 1,13 49 1,16 

11 1,00 24 1,01 37 1,16 50 1,02 

12 1,06 25 0,98 38 1,13 51 1,03 

13 0,97 26 0,97 39 0,95 52 1,16 

Průměr 1,02 

Směrodatná odchylka 0,08 

Minimum 0,82 

Maximum 1,26 

Variační rozpětí 0,44 

 

 



 

 

PŘÍLOHA 7: Test 5 – Skok daleký z místa odrazem snožmo 

Hráč (cm) Hráč (cm) Hráč (cm) Hráč (cm) 

1 120 14 121 27 114 40 104 

2 126 15 122 28 121 41 123 

3 130 16 116 29 135 42 120 

4 132 17 157 30 105 43 126 

5 130 18 119 31 103 44 139 

6 111 19 130 32 104 45 141 

7 131 20 120 33 123 46 117 

8 140 21 120 34 80 47 135 

9 131 22 117 35 126 48 147 

10 90 23 103 36 102 49 107 

11 109 24 106 37 110 50 104 

12 101 25 118 38 84 51 107 

13 140 26 123 39 120 52 102 

Průměr 118,5 

Směrodatná odchylka 15,28 

Minimum 80 

Maximum 157 

Variační rozpětí 77 

 

PŘÍLOHA 8: Test 6 – Člunkový běh 4x10m 

Hráč (s) Hráč (s) Hráč (s) Hráč (s) 

1 14,16 14 14,53 27 14,69 40 14,70 

2 13,10 15 14,22 28 12,46 41 13,96 

3 13,13 16 13,88 29 12,06 42 13,50 

4 12,62 17 12,61 30 13,71 43 13,32 

5 13,16 18 15,37 31 13,15 44 13,61 

6 14,26 19 15,25 32 14,50 45 12,51 

7 12,80 20 15,27 33 14,10 46 14,50 

8 13,30 21 15,82 34 15,63 47 13,02 

9 13,31 22 13,73 35 14,59 48 14,86 

10 14,00 23 14,19 36 14,44 49 15,60 

11 13,44 24 15,14 37 18,04 50 13,96 

12 14,41 25 13,76 38 14,66 51 14,92 

13 13,56 26 13,38 39 13,55 52 13,57 

Průměr 14,04 

Směrodatná odchylka 1,04 

Minimum 12,06 

Maximum 18,04 

Variační rozpětí 5,98 

 

 



 

 

PŘÍLOHA 9: Test 7 – Člunkový běh 4x10m s míčem 

Hráč (s) Hráč (s) Hráč (s) Hráč (s) 

1 25,45 14 20,29 27 22,28 40 20,95 

2 20,75 15 18,65 28 15,78 41 19,70 

3 17,33 16 18,73 29 18,33 42 16,39 

4 16,06 17 18,50 30 25,25 43 24,66 

5 22,15 18 30,68 31 18,04 44 21,24 

6 22,95 19 31,85 32 25,38 45 17,64 

7 20,17 20 28,32 33 23,05 46 24,37 

8 19,32 21 30,32 34 25,40 47 19,39 

9 15,40 22 18,66 35 27,25 48 25,18 

10 20,65 23 20,48 36 23,85 49 21,05 

11 21,75 24 21,57 37 34,28 50 17,63 

12 19,88 25 24,42 38 28,87 51 20,98 

13 21,60 26 20,97 39 24,22 52 21,80 

Průměr 22,11 

Směrodatná odchylka 4,20 

Minimum 15,40 

Maximum 34,28 

Variační rozpětí 18,88 

 

PŘÍLOHA 10: Test 8 – Slalomový dovednostní test 

Hráč (s) Hráč (s) Hráč (s) Hráč (s) 

1 30,31 14 26,02 27 31,67 40 31,92 

2 29,52 15 27,32 28 28,49 41 30,22 

3 23,49 16 27,23 29 21,04 42 23,19 

4 19,94 17 20,54 30 38,05 43 28,24 

5 22,23 18 49,27 31 21,43 44 26,02 

6 38,91 19 49,32 32 38,70 45 25,62 

7 24,48 20 38,55 33 30,42 46 35,89 

8 22,02 21 46,70 34 46,12 47 26,82 

9 18,66 22 28,30 35 35,11 48 33,95 

10 24,34 23 34,84 36 32,03 49 34,53 

11 24,44 24 35,25 37 33,96 50 23,03 

12 24,55 25 42,41 38 40,39 51 33,80 

13 21,92 26 28,99 39 34,80 52 38,23 

Průměr 30,83 

Směrodatná odchylka 7,71 

Minimum 18,66 

Maximum 49,32 

Variační rozpětí 30,66 

 

 



 

 

PŘÍLOHA 11: TOP10 – selektovaná nejlepší desítka hráčů 

Hráč 

Test 1 

(body) 

Test 2 

(s) 

Test 3 

(s) 

Test 4 

(s) 

Test 5 

(cm) 

Test 6 

(s) 

Test 7 

(s) 

Test 8 

(s) POŘADÍ 

4 7 1,32 2,27 0,82 132 12,62 16,06 19,94 1. 

29 9 1,41 2,44 0,90 135 12,06 18,33 21,04 2 

17 8 1,46 2,50 0,94 157 12,61 18,50 20,54 3 

3 10 1,35 2,38 0,93 130 13,13 17,33 23,49 4 

9 8 1,42 2,46 0,97 131 13,31 15,40 18,66 5 

7 8 1,42 2,38 0,90 131 12,80 20,17 24,48 6 

2 8 1,35 2,34 0,88 126 13,10 20,75 29,52 7 

28 9 1,43 2,46 0,96 121 12,46 15,78 28,49 8 

45 8 1,46 2,59 0,96 141 12,51 17,64 25,62 9 

13 7 1,39 2,38 0,97 140 13,56 21,60 21,92 10 

Průměr 8,20 1,40 2,42 0,92 134,40 12,82 18,16 23,37  

Sm. Od. 0,87 0,05 0,09 0,05 9,40 0,43 2,03 3,46  

Min. 7,00 1,32 2,27 0,82 121,00 12,06 15,40 18,66  

Max. 10,00 1,46 2,59 0,97 157,00 13,56 21,60 29,52  

Var.  3,00 0,14 0,32 0,15 36,00 1,50 6,20 10,86  
 

PŘÍLOHA 11: Hodnoty všech probandů převedené na Z-skóre 

Hráč Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 Test 7 Test 8 RANKING 

1 -0,84 -0,58 -0,85 0,00 0,10 -0,12 -0,80 0,07 45 

2 1,18 1,29 1,44 1,68 0,49 0,90 0,32 0,17 22 

3 1,85 1,29 1,23 1,08 0,75 0,87 1,14 0,95 5 

4 0,84 1,52 1,79 2,39 0,88 1,36 1,44 1,41 3 

5 0,17 0,28 0,42 0,36 0,75 0,84 -0,01 1,12 32 

6 0,50 -1,36 -1,05 -0,35 -0,49 -0,21 -0,20 -1,05 34 

7 1,18 0,74 1,23 1,44 0,82 1,19 0,46 0,82 18 

8 1,18 -0,50 -0,03 0,36 1,41 0,71 0,67 1,14 14 

9 1,18 0,74 0,83 0,60 0,82 0,70 1,60 1,58 1 

10 0,84 -0,50 -0,03 0,12 -1,86 0,04 0,35 0,84 21 

11 0,84 -0,03 0,17 0,24 -0,62 0,57 0,09 0,83 30 

12 -0,84 0,98 0,52 -0,47 -1,14 -0,36 0,53 0,81 17 

13 0,84 0,98 1,23 0,60 1,41 0,46 0,12 1,16 29 

14 0,50 1,13 0,98 -1,07 0,16 -0,47 0,43 0,62 19 

15 -0,17 0,51 -0,14 -0,11 0,23 -0,17 0,83 0,46 11 

16 1,51 1,06 1,08 0,84 -0,16 0,15 0,81 0,47 13 

17 1,18 0,43 0,63 0,96 2,52 1,37 0,86 1,33 10 

18 -1,18 -1,83 -1,25 -0,47 0,03 -1,27 -2,04 -2,39 50 

19 -1,18 0,74 0,42 -0,11 0,75 -1,16 -2,32 -2,40 51 

20 -0,50 -0,35 -0,08 0,00 0,10 -1,18 -1,48 -1,00 47 



 

 

21 -0,50 0,43 -0,14 -0,83 0,10 -1,71 -1,96 -2,06 49 

22 1,51 0,04 -0,14 0,36 -0,10 0,30 0,82 0,33 12 

23 -1,18 -2,68 -1,66 0,00 -1,01 -0,14 0,39 -0,52 20 

24 -1,18 0,28 0,22 0,12 -0,82 -1,05 0,13 -0,57 28 

25 0,50 0,59 0,78 0,48 -0,03 0,27 -0,55 -1,50 39 

26 -0,84 1,21 0,93 0,60 0,29 0,63 0,27 0,24 24 

27 -0,17 -0,19 -0,03 0,36 -0,29 -0,62 -0,04 -0,11 33 

28 1,51 0,67 0,83 0,72 0,16 1,51 1,51 0,30 2 

29 1,51 0,82 0,93 1,44 1,08 1,89 0,90 1,27 9 

30 -1,18 -0,11 0,17 0,36 -0,88 0,31 -0,75 -0,94 42 

31 -0,84 0,51 0,93 0,96 -1,01 0,85 0,97 1,22 8 

32 0,17 0,28 -0,34 -0,59 -0,95 -0,44 -0,78 -1,02 43 

33 0,84 0,36 0,42 0,12 0,29 -0,06 -0,22 0,05 35 

34 -1,18 -1,44 -1,91 -2,86 -2,52 -1,52 -0,78 -1,98 44 

35 -1,18 -1,59 -2,01 -2,14 0,49 -0,53 -1,22 -0,56 46 

36 -0,50 -0,35 -0,54 -1,31 -1,08 -0,38 -0,41 -0,16 36 

37 -1,18 -2,22 -2,52 -1,67 -0,56 -3,83 -2,90 -0,41 52 

38 -1,18 0,28 -0,34 -1,31 -2,26 -0,59 -1,61 -1,24 48 

39 -0,84 -0,58 0,07 0,84 0,10 0,47 -0,50 -0,51 37 

40 -0,84 -0,11 -0,19 -0,71 -0,95 -0,63 0,28 -0,14 23 

41 -0,84 1,52 1,59 0,96 0,29 0,08 0,58 0,08 16 

42 1,18 -0,27 -0,03 0,24 0,10 0,52 1,36 0,99 4 

43 0,50 -0,42 -0,95 0,00 0,49 0,69 -0,61 0,34 40 

44 -1,18 0,04 -0,59 -0,83 1,34 0,41 0,21 0,62 27 

45 1,18 0,43 0,17 0,72 1,47 1,46 1,07 0,68 7 

46 0,84 -2,22 -2,37 -1,43 -0,10 -0,44 -0,54 -0,66 38 

47 0,17 0,51 0,57 0,48 1,08 0,98 0,65 0,52 15 

48 -1,18 0,59 0,52 0,24 1,86 -0,79 -0,73 -0,40 41 

49 -0,17 -0,81 -0,90 -1,67 -0,75 -1,49 0,25 -0,48 26 

50 -0,50 -0,58 -0,69 0,00 -0,95 0,08 1,07 1,01 6 

51 -0,84 0,28 0,07 -0,11 -0,75 -0,84 0,27 -0,39 25 

52 -1,51 -1,83 -1,40 -1,67 -1,08 0,45 0,07 -0,96 31 

 


