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ABSTRAKT 

Cílem této bakalářské práce je zhodnotit úroveň pohybových schopností hráčů 

v basketbale a porovnat je s hodnotami norem, které byly vypracovány v rámci 

Unifittestu (6–60). Pro svou práci jsem si zvolil věkovou kategorii U15. Testování 

proběhlo v pražském basketbalovém klubu USK Praha. Pro testování byla využita testová 

baterie Unifittest (6–60), která je pro daný výzkum vhodná. Výsledky svého testování 

jsem tedy porovnával s běžnou populací, přičemž jsem sledoval, o kolik se hráči 

basketbalu, kteří mají tři až čtyři tréninkové jednotky týdně, od běžné populace liší. 

Z výsledků testů a jejich analýzy vyplynulo, že hráči jsou na tom lépe s pohybovými 

schopnostmi, jejichž povaha je úzce spojena s principem tréninků a hrou basketbalu, 

zatímco výsledky testů, které nejsou spojeny s pohybovými schopnostmi rozvíjenými 

v basketbalu, se od běžné populace významně neliší. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

pohybové schopnosti, basketbal, Unifittest (6–60), věková kategorie U15  
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ABSTRACT 

The goal of this thesis was to assess the level of motor ability amongst basketball players 

and to compare it with the values noted in standards, as set out within the Unifittest (6-

60). For my thesis I chose the U15 age group. The testing was conducted in the USK 

Praha basketball club. The Unifittest (6-60) battery of tests was used, as it is appropriate 

for this type of research. I compared the results of my research with the general 

population, whereby I focused on the differences between the general population and 

basketball players who undergo three to four training units a week.  

 

The test results and their analysis revealed that the basketball players possessed superior 

motor abilities, where these were closely related to their training principles and the 

practice of basketball, while the results of tests on motor abilities which were not related 

to those motor abilities specifically developed in basketball, do not differ significantly 

from the general population. 

 

KEYWORDS 

motor abilities, basketball, Unifittest (6–60), age group U15 
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1 Úvod 

 

Fyzická aktivita člověka je pro život velmi důležitá. Tělo ke správnému fungování 

potřebuje zdravou míru pohybu. Bez pohybové aktivity naše svaly ochabují, klouby se 

stávají méně pohyblivými a často také dochází ke snížení kvality našeho duševního 

zdraví. Pohyb, sport a aktivní způsob života je velmi zdraví prospěšný. 

V průběhu posledních několika let se výrazně mění životní styl populace. Hlavně mladší 

generace jsou pohybově o mnoho pasivnější, než tomu bylo ještě před dvaceti a více lety. 

Tento jev je zapříčiněn podle mého názoru hlavně digitalizací světa, jež má obrovský vliv 

na mentální a fyzický vývoj dětí. Děti a mládež tráví svůj volný čas s digitálními médii, 

ať už doma u počítačových her a televizních obrazovek či venku s mobilním chytrým 

telefonem. Nezřídka se dnes stává, že můžeme vidět starší děti či mládež sice venku na 

čerstvém vzduchu, ale takřka bez jediného pohybu sedící na lavičce, trávící volný čas 

s kamarády hraním her či sledováním videí na sociálních internetových kanálech. Volný 

čas, který v minulosti mládež věnovala sportu a přirozenému rozvíjení pohybových 

dovedností, dnes daruje digitálnímu světu. Ačkoli je oproti minulému režimu finanční 

náročností ztížená dostupnost různých pohybových aktivit, mají nyní děti a mládež 

mnoho možností, co se týče množství druhů sportů či zábavních pohybových center. 

Mládež, která zájem o sport ještě neztratila, má dnes stále nespočet možností věnovat se 

sportu a zdravému pohybu. 
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2 Teoretický rámec práce 

 

Teoretický úvod předkládá a popisuje jednotlivé typy pohybových schopností člověka 

obecně, přičemž se zaměřuje na mládež okolo věku 15 let. Dále se teoretický rámec 

věnuje sportovní hře basketbalu, smyslu hry, jejím pravidlům apod. 

 

 

2.1 Pohybové schopnosti 

 

Pohybové schopnosti lze volně definovat jako vrozené dispozice pro pohybovou aktivitu 

a motorickou dovednost, přičemž jsou ovlivněny genetickou informací každého jedince 

(Měkot, Novosad, 2005). To znamená, že každý člověk má určité, respektive odlišné 

vrozené předpoklady, na základě kterých je schopen dosáhnout určitých výkonů v 

jednotlivých sportovních disciplínách. Na rozdíl od pohybové dovednosti, která je 

definovaná jako „motorickým učením a opakováním získaná pohotovost (způsobilost, 

připravenost) k pohybové činnosti, k řešení pohybového úkolu a dosažení úspěšného 

výsledku.“ (Měkota, Cuberek, 2007, str. 9). Pohybová schopnost je tedy vrozená, 

geneticky zapříčiněná vloha, zatímco pohybová dovednost je naučená, získaná vůlí 

jedince. Pohybová schopnost je pak dále ovlivněna somatotypem a osobností jedince, ale 

také jeho motivací (Měkota, 2005).  

Motorické schopnosti byly ve 20. století rozděleny teoretiky tělesné výchovy do několika 

skupin – nejčastěji pěti až sedmi. V roce 1960 G. A. Semjonov určil jako hlavní pohybové 

schopnosti sílu, rychlost, vytrvalost, obratnost a pohyblivost (Měkota, Blahuš 1983). 

Následně byly vymezeny i další pohybové schopnosti, například Čelikovský (Měkota, 

Blahuš 1983) předkládá soubor 60 motorických schopností různého významu. Jiné 

rozdělení pohybových schopností nám nabízí dvě hlavní skupiny, a to kondiční a 

koordinační (Obrázek 1). Kondiční zahrnují schopnosti spojené s produkcí a transferem 

energie, která je zapotřebí pro vykonávání jednotlivých pohybů, a řadí se sem silové, 

rychlostní a vytrvalostní schopnosti. Koordinační pak souvisí se schopnostmi, jež pohyb 
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řídí a regulují, tedy obratnost a pohyblivost (Měkota, Blahuš, 1983). Jednotlivé pohybové 

schopnosti jsou ovšem navzájem propojeny a rozvíjení jedné z nich má vliv na rozvoj 

těch ostatních. Za jejich proměnou stojí vnitřní a vnější faktory, přičemž ty vnitřní jsou 

dány geneticky, zatímco mezi vnější se řadí trénink a prostředí (Štilec a kol., 1989). 

Obrázek 1: Schéma rozdělení motorických schopností 

 

Zdroj: Měkota, Blahuš (1983, str. 100), vlastní zpracování 

 

 

2.1.1 Silové schopnosti 

 

Silové schopnosti jsou považovány „za základní a rozhodující schopnost jedince, bez 

které se nemohou ostatní schopnosti při motorické činnosti vůbec projevit“ (Čelikovský 

a kol., 1990, str. 83). Měkota a Novosad (2005) definují sílu člověka jako „schopnost 

překonávat odpor vnějšího prostředí pomocí svalového úsilí“. Silové schopnosti můžeme 

dle Měkoty a Blahuše (1983) rozdělit do 3 skupin – statická síla, dynamická síla a 

dynamická síla explozivní. Pavliš (2003) uvádí, že síla je důležitým aspektem při mnoha 
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kolektivních sportech, ať už se jedná o basketbal, házenou či hokej aj. Síla jednotlivých 

hráčů se projevuje ve strategii družstva a mimo jiné ovlivňuje psychiku hráče.  

Úroveň svalové síly ovlivňuje více faktorů. Čelikovský (1979) zmiňuje například 

zvyšování obsahu adenozintrifosfátu a kreatinfosfátu, které podmiňují množství energie, 

která může být uvolněna pro svalovou činnost. Dále hraje vliv odolnost proti zvyšující se 

hladině laktátu či nižšímu pH. Dále je tato schopnost velmi závislá na počtu aktivovaných 

motorických jednotek a jejich vzájemné koordinaci. Měkota a Novosad (2005) uvádějí 

další významné faktory: frekvence dráždících impulzů za 1 sekundu, složení svalu (poměr 

svalových vláken), vnitrosvalová koordinace a synchronizace, optimální úroveň aktivace 

CNS atd. 

 

2.1.1.1 Členění silových schopností 

 

Silové schopnosti můžeme rozdělit na dvě základní skupiny – sílu statickou a sílu 

dynamickou (Měkota, Novosad, 2005). 

 1) Statická síla je zapotřebí při izometrické kontrakci. Je to tedy síla, která není 

podmíněná pohybem, má za úkol udržení vlastního těla či nějakého závaží v nehybné 

poloze. Působení váhy břemena a tomu úměrně vyvinutá svalová síla je v rovnováze 

(Měkota, Novosad, 2005). Tuto sílu na velmi vysoké úrovni potřebují především 

gymnasti při cvičení na nářadích či zápasníci různých bojových umění. Pro jiné sportovní 

disciplíny a zejména sportovní hry není tak podstatná, i když její rozvíjení na dostatečnou 

úroveň je taktéž nezbytné a důležité. V basketbale se např. uplatňuje částečně v obranné 

činnosti pod košem, kdy je potřeba udržet protihráče v nevýhodné pozici pro doskok či 

případně udržet pozici vzhledem k útočníkovi, který vyvíjí konstantní sílu směrem ke 

koši. 

2) Dynamická síla je charakteristická tím, že zapříčiňuje pohyb hybného 

systému či jeho jednotlivých částí, tvoří ji izotonická, auxotonická či excentrická svalová 

kontrakce. Svalová síla má vždy větší hodnotu než odpor břemena či těla – to je příčinou 
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nerovnováhy, která vede k pohybu tělesa/vlastního pohybového systému (Měkota, 

Novosad, 2005). 

Většina sportovních disciplín kombinuje obě dvě tyto složky, tj. statickou a dynamickou, 

v auxotonickém svalovém režimu.  

Sílu dále můžeme dělit na základě způsobu využití energie a využití svalové práce na 

následující 4 skupiny: maximální sílu, rychlou sílu, reaktivní sílu, vytrvalostní sílu 

(Měkota, Novosad, 2005). Jednotlivé skupiny na sobě částečně závisejí a závislosti jsou 

různé. Můžeme říci, že rychlá síla, reaktivní síla a vytrvalostní síla ve velké míře závisí 

na velikosti maximální síly a jsou jí relativně podřízené. Rychlá a reaktivní síla jsou velmi 

úzce spojeny dohromady. 

a) Maximální síla – zde je třeba rozlišit maximální sílu a absolutní silový 

potenciál. Maximální síla se vztahuje k volnímu úsilí daného sportovce. Absolutního 

svalového potenciálu lze dosáhnout pouze díky elektrické stimulaci nebo hypnóze. Rozdíl 

hodnot může být u netrénovaných jedinců obzvlášť velký (Brühle, 1985 citovaný 

Měkotou a Novosadem, 2005). V oblasti sportovního tréninku nás bude z logických 

důvodů zajímat pouze maximální síla volní. Její úroveň se měří jako maximální volní 

úsilí překonat nehybný odpor, tzn. v izometrickém režimu. V trenérské praxi je však tímto 

termínem označována největší velikost zátěže, kterou je jedinec schopen překonat při 

jednom opakování (2 opakování by nezvládl). Tuto velikost označujeme koncentrickou 

maximální silou. Důležitý je též pojem relativní síla. „Relativní síla je maximální síla, 

kterou může jedinec dosáhnout vzhledem ke své tělesné hmotnosti. Relativní síla = 

maximální síla/tělesná hmotnost“ (Měkota, Novosad, 2005, str. 118). 

b) Rychlá síla – je důležitá pro dobré zvládnutí techniky ve většině sportů. Je to 

síla spojená s rychlostí. „Rychlá síla je schopnost nervosvalového systému dosáhnout co 

největšího silového impulzu v časovém intervalu, ve kterém se musí pohyb realizovat“ 

(Měkota, Novosad, 2005, str. 118).  Rychlou sílu můžeme dále dělit na příslušné 

podkategorie vzhledem k pohybové činnosti, kterou sledujeme. Termínem startovní síla 

se míní velikost síly, která byla dosažena do 50 ms od zahájení kontrakce. Je to tedy 

schopnost dosáhnout co největší síly v co nejmenším časovém intervalu. Uplatňuje se 

například při startech, úderech v bojových uměních atp. Druhá a pro basketbal obzvlášť 
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důležitá schopnost je síla „explosivní“ – tj. schopnost dosáhnout maximálního zrychlení 

v závěrečné fázi pohybu. Odhod míče, výskok aj. 

c) Reaktivní síla – „Reaktivní síla umožňuje svalový výkon, při kterém se 

uplatňuje cyklus protažení a následného zkrácení svalu a který vyvolá zvýšení silového 

impulzu. Jeho velikost je závislá na úrovni maximální síly, rychlosti svalového stahu 

a elasticitě svalu“ (Měkota, Novosad, 2005, str. 120). Tato síla, kdy se využívá elastická 

energie v excentrické fázi pohybu, který bezprostředně předchází fázi koncentrické, se 

uplatňuje hlavně při všech druzích atletických skoků a při sportovních hrách. 

Plyometrický trénink, který je na tomto principu přímo založen a tuto reaktivní sílu 

zvyšuje, by měl být nedílnou součástí kondiční přípravy basketbalistů. 

d) Vytrvalostní síla – „Je to schopnost odolávat únavě organismu při 

dlouhodobém silovém výkonu“ (Měkota, Novosad, 2005, str. 121). Nebo jinak „Silová 

vytrvalost je schopnost uplatňovat svalovou sílu opakovaně po delší dobu bez výrazného 

snížení její úrovně“ (Měkota, Novosad, 2005, str. 122). Úroveň této síly ovlivňují 

především dvě věci – úroveň maximální síly a energetické zásobení svalu. Tím se liší od 

předchozích silových schopností. Její velikost můžeme dělit na základě maxima, 

submaximální vytrvalostní sílu (75–50 % maximální síly při dynamickém režimu) a 

aerobní silovou vytrvalost (dlouhá doba trvání, výdej 50–30 % maximální síly). V 

basketbale se uplatňuje především submaximální až maximální vytrvalostní síla. Krátké 

intenzivní úseky hry se střídají s krátkými pauzami. 

 

2.1.1.2 Diagnostika, metody a prostředky rozvoje silových schopností 

 

U mladých jedinců ve věku 15 let se už může systematičtěji síla trénovat, i když ještě se 

zřetelem na skeletový a svalový vývoj s maximální zátěží pouze okolo 60 % (u ženského 

pohlaví méně) (Štilec, 1989). Pro plný rozvoj síly je vhodný věk až na konci puberty, 

neboť dochází k ukončení rozvoje kosterního svalstva a vývoje dlouhých kostí (Měkota, 

Novosad, 2005). Vzhledem k těmto skutečnostem se doporučuje v této věkové kategorii 

stále hodně pracovat při rozvoji svalové síly s vlastní váhou, případně s pomůckami typu 
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gumových expanderů, medicinálních míčů, využívání terénu aj. V tréninku dětí a 

mládeže, kam kategorie U15 patří, by měl být stále kladen důraz na všestrannost rozvoje 

svalové síly.  

Abychom mohli v tréninkové části zvolit optimální zátěž, je dobré udělat diagnostiku 

cvičenců. K určení svalové síly se používají buď laboratorní, nebo terénní testy. Při 

laboratorním testování se nejčastěji testuje izometricky pomocí dynamometrických 

přístrojů. V terénním testování se využívá tělesných cvičení, např. skok daleký z místa – 

výbušná síla, počet lehů-sedů za minutu – vytrvalostní síla. 

Prostředkem rozvoje síly jsou tělesná cvičení, můžeme je rozdělit na dvě skupiny 

(Měkota, Novosad, 2005):  

1. cvičení s vnějším odporem (závaží, činky, tréninkový partner, expandery aj.)  

2. cvičení, při nichž se využívá hmotnosti vlastního těla  (kliky, shyby, běh do 

schodů, výskoky na desku aj.) 

Metod rozvoje síly je mnoho a jejich klasifikace se též v odborné literatuře různí autor od 

autora. Hlavní členění bývá prováděno na základě typu svalové kontrakce. Níže uvádím 

dělení podle Periče a Dovalila (2010). Ti člení metody na 8 základních: 

1. metoda maximálních úsilí; 

2. metoda opakovaných úsilí; 

3. metoda rychlostní; 

4. metoda vytrvalostní; 

5. metoda plyometrická; 

6. metoda izometrická; 

7. metoda izokinetická; 

8. metoda intermediární. 

 

Vzhledem ke struktuře sportovního výkonu v basketbalu je především důležitý rozvoj 

rychlé a reaktivní, explosivní síly. K tomu se hodí zejména dvě metody – metoda 

rychlostní a metoda plyometrická. 



16 

 

1. Metoda rychlostní (metoda dynamických úsilí): cílem této metody je dosažení 

co možná nejrychlejšího provedení cviku, samozřejmě vždy s důrazem na 

správnou techniku. Velikost odporu je cca 30–60% opakovacího maxima 

cvičence (Perič, Dovalil, 2010). 

2. Metoda plyometrická (reaktivní či rázová): v této metodě se využívá tzv. 

svalového předpětí, díky kterému je následná svalová kontrakce při výskoku 

silnější. Příkladem může být seskok z jedné bedny na zem a bezprostředně po 

něm výskok na druhou bednu.  Výšku volíme na základě úrovně a věku 

cvičenců, výška pádu by však neměla překročit 1 m (Perič, Dovalil, 2010). 

 

 

2.1.2 Rychlostní schopnosti 

 

Rychlostní schopnosti jsou „krátkodobé pohyby prováděné nejvyšší možnou rychlostí, 

maximálním úsilím, bez vnějšího odporu nebo jen s malým odporem“ (Štilec a kol., 

1989). Měkota a Novosad (2005) uvádí, že jde o velmi krátkou pohybovou činnost, a to 

maximálně do 20 sekund, přičemž při dané činnosti není nutné přemoci takřka žádný 

odpor. Předpokladů vhodných k tomu, aby byl člověk/sportovec rychlý je mnoho, Měkota 

a Novosad (2005) uvádí mezi hlavní tyto: značný podíl FT vláken ve svalové soustavě, 

rychlost, jakou jsou přenášeny informace v rámci nervosvalové soustavy, rychlá syntéza 

ATP a vysoký podíl kreatinfosfátu, ale také emoční stabilita, somatotyp aj. 
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2.1.2.1 Členění rychlostních schopností 

 

Rychlostní schopnosti se dělí na dvě základní složky – rychlostní schopnost reakční 

a rychlostní schopnost akční. Na dalším dělení těchto dvou složek se však jednotliví 

autoři již neshodují. 

1) Reakční rychlostní schopnost Čelikovský (1979, str. 99) definuje tuto 

schopnost jako „schopnost odpovídat na daný podnět či zahájit pohyb v co nejkratším 

časovém úseku“. Jde tedy o schopnost sportovce reagovat na podnět (zrakový, sluchový, 

dotykový) v co nejkratším možném čase.  Mimo samotný podnět, který vede k reakci, je 

velmi důležitá odpověď, která je po podnětu požadovaná. Může být jednoduchá – např. 

start sprintera na 100 m, nebo může být složitá – např. v basketbale, kdy hráči na zvolený 

signál musí provést sérii pohybů/clonění vedoucí k uvolnění určeného hráče. Rychlost 

reakce taktéž negativně ovlivní, když si hráč musí vybrat jednu z několika variant řešení. 

Jednotlivé složky rychlostních schopností spolu nemusí vůbec korelovat, na rozdíl od 

silových schopností, kde je provázanost jednotlivých složek mnohem zřejmější. Jedinec, 

který je nadprůměrný při vyhodnocení jednoduché reakce na jednoduchý podnět může 

být zároveň podprůměrný, když se bude jednat o reakci složitější či situaci, kdy bude 

muset vybírat z více variant pohybového řešení (Čelikovský, 1979). 

2) Akční rychlostní schopnost Čelikovský definuje (1979, str. 100) jako 

„schopnost provést určitý pohybový úkol v co nejkratším časovém úseku od započetí 

pohybu, popřípadě maximální frekvencí“. Tuto rychlost dále rozděluje na základní dvě 

úrovně: jednorázové pohyby a pohyby opakující se, tzv. frekvenční rychlostní schopnost. 

Dále se tyto dvě ještě dělí na základě toho, zda se jedná o pohyb jednoduchý nebo 

složitý/komplexní. Ve sportovních hrách má akční rychlostní schopnost spíše složitý 

charakter. Dalším důležitým faktem je, že mezi jednotlivými typy rychlostních schopností 

nefunguje přenos – rychlý běžec rozhodně nemusí být rychlý plavec a naopak. Jistý 

stupeň transferu se objevuje jen u strukturálně a funkčně obdobných činností (Čelikovský, 

1979). Akční rychlostní schopnost můžeme dále dělit na frekvenční rychlostní schopnost 

či akcelerační schopnost atd. 



18 

 

 

2.1.2.2 Diagnostika, metody a prostředky rozvoje rychlostních schopností 

 

Při posuzování reakční rychlostní schopnosti se používá reaktometru. Vzhledem ke 

složitosti měření výběrové doby reakce, kdy na výsledek má vliv částečně i anticipace 

a jiné faktory, které znesnadňují zajištění stálých vnějších podmínek, se častěji měří 

reakční rychlost u reakce jednoduché (Měkota, Novosad, 2005).  

Akční rychlostní schopnost se nejčastěji testuje pomocí testů běžecké lokomoce, snadno 

proveditelných v běžných terénních podmínkách (Měkota, Novosad, 2005). Pohybovým 

úkolem je proběhnout vymezený úsek v co nejkratším čase. Může se jednat jak o start 

pevný, kdy se do času automaticky započítává i čas reakce, tak start letmý. Specifičtějším 

testem může být unifikovaný test člunkového běhu na 4×10 metrů.   

Jelikož mezi jednotlivými druhy rychlostních schopností existuje poměrně malý přenos, 

musíme metody rozvoje a příslušná cvičení vybírat s ohledem na sportovní činnost, které 

se svěřenci věnují. Pro dosažení dobrých výsledků bychom měli vybírat ta cvičení, jejichž 

průběh je podobný druhu rychlosti, která je v daném sportu důležitá. Při rozvoji těchto 

schopností je dobré dodržovat určité zásady jako například: cvičení zařazovat 

v tréninkové jednotce vždy jako první, cvičení provádět jen v maximální rychlosti (doba 

zátěže maximálně 15–20 sekund), delší intervaly odpočinku mezi opakováními, 

obměňování cvičení jako prevence vzniku tzv. „rychlostní bariéry“ (Měkota, Novosad, 

2005). Nejvíc užívanou metodou je metoda vícenásobného opakování, kde záměrně 

měníme podmínky vzhledem k cíli daného tréninku. Podmínky buď můžeme ztížit 

přidáním odporu nebo nějakého jiného prvku, nebo naopak zlehčit (běh z kopce, po větru 

atd.). „Znalost struktury rychlostních schopností a jejich relativně značná specifika 

vybízejí při výběru tréninkových prostředků k tomu, aby rychlostní cvičení byla svým 

charakterem a strukturou co nejbližší vlastní činnosti, pro kterou se záměrný rozvoj 

rychlostních předpokladů provádí“ (Čelikovský, 1979, str. 108).  Pro basketbal je důležitý 

rozvoj rychlostně-silových schopností, proto by trénink rychlosti - zejména rychlosti 
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akcelerační, neměl chybět již v mládežnických kategoriích, kdy se rychlostní schopnosti 

dají nejlépe ovlivnit. 

Důležitým mezníkem pro rozvoj rychlostních schopností je věk mezi 10. a 13. rokem 

života díky plasticitě nervového systému. Toto období je do určité míry rozhodující pro 

rychlost jedince, která dosahuje vrcholu mezi 18. – 21. rokem života (Štilec a kol., 1989). 

Avšak vzhledem k tomu, že rychlostní schopnosti jsou daleko více než ostatní pohybové 

schopnosti ovlivněny genetikou a vrozenými předpoklady, je jejich rozvoj velmi obtížný 

(Štilec a kol., 1989). 

 

 

2.1.3 Vytrvalostní schopnosti 

 

Vytrvalost je dle Měkoty a Novosada (2005) schopností určitým způsobem nadřazenou 

ostatním kondičním schopnostem a její vědecký výzkum je ze všech kondičních 

schopností nejdále. Štilec a kol. (1989) vytrvalost definují jako „soubor předpokladů 

k provádění déletrvající pohybové činnosti“ a dále rozlišují dva její typy: dlouhodobou 

vytrvalost (aerobní), která se vyznačuje schopností provádět daný pohyb více než 3–4 

minuty při nízké až střední intenzitě a krátkodobou vytrvalost (anaerobní) vyznačující se 

intenzivní pohybovou schopností v čase 2–3 minut.  Výstižně definují tuto schopnost 

Grosser a Zintl (1994, citováno Měkotou a Novosadem, 2005, str. 143) takto: „vytrvalost 

je schopnost fyzicky a psychicky po dlouhou dobu odolávat zatížení, které vyvolává 

únavu. Schopnost rychle se zotavovat po fyzické zátěži.“ 

Úroveň vytrvalosti jedince je závislá na více faktorech, například na celkové koordinaci 

a ekonomičnosti dané pohybové aktivity, schopnosti příjmu O2, vhodné tělesné konstituci, 

způsobu získávání energie ve svalech a její efektivitě aj. (Měkota, Novosad, 2005). 
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2.1.3.1 Členění vytrvalostních schopností 

 

Vytrvalost můžeme rozdělit podle Periče a Dovalila (2010) dle různých kritérií: 

1. podle účasti svalových skupin – lokání vs. celková, 

2. podle typu svalové kontrakce – dynamická vs. statická, 

3. podle délky trvání – rychlostní, krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá, 

4. podle způsobu energetického krytí – aerobní vs. anaerobní, 

5. podle míry účasti jiné pohybové schopnosti – silová vytrvalost, rychlostní vytrvalost 

(tyto dvousložkové schopnosti nazývá Čelikovský (1979) jako hybridní). 

 

Jako základní a nejpoužívanější kritérium uvádí autoři (Perič, Dovalil, 2010, Měkota 

a Novosad 2005) dělení vytrvalostních schopností na základě délky trvání. Podle Měkoty 

a Novosada (2005) je dobré toto dělení zároveň spojit s dělením na základě způsobů 

energetického krytí (viz níže). 

 

Krytí energetických potřeb a jeho rozdělení: 

Svaly získávají energii z ATP (adenosintrifosfátu), který je přítomný ve svalových 

buňkách. Tato energie může být uvolňována různými způsoby, které odpovídají typu 

prováděné pohybové činnosti. Jsou zde důležité především dva faktory, délka časového 

úseku, po který je činnost vykonávána, a její intenzita. Velkou roli hraje to, zda je pro 

činnost dostatečný přísun O2 (aerobní zóna). Když je však intenzita vysoká a sval 

potřebuje větší množství energie rychle, nastupuje její uvolňování bez přístupu O2 

(anaerobní zóna). Jednotlivé metabolické zóny se vymezují podle toho, který typ 

energetického krytí převládá. Částečně se překrývají a navazují na sebe. Rozlišujeme 

3 fáze (Měkota, Novosad, 2005):  

1. anaerobně alaktátová – není potřeba kyslík a nevzniká laktát, zdroj energie je ATP  

a CP (kreatinfosfát). 

2. anaerobně laktátová – když krytí z ATP a CP nestačí, buňky začnou získávat energii 
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z glykogenu za vzniku laktátu. 

3. aerobně alaktátová – tento způsob je možný pouze za dostatečného přístupu kyslíku,  

aby mohlo dojít k úplnému štěpení glukózy. Energetický zisk je  

výrazně vyšší oproti anaerobním fázím. Kromě glukózy mohou 

být štěpeny též tuky. Hraje hlavní roli při déletrvající zátěži.  

 

Tabulka1: Energetické krytí z časového hlediska 

Trvání zátěže Charakteristika fáze Zdroj energie 

1–4 s anaerobně alaktátová ATP 

4–20 s anaerobně alaktátová ATP + CP 

20-45 s anaerobně alaktátová a anaerobně laktátová ATP + CP + glykogen 

45–120 s anaerobně laktátová glykogen 

2–10 min anaerobně laktátová a aerobně alaktátová glukóza 

nad 10 min aerobně alaktátová glukóza + tuky 

Zdroj: převzato z Olšák 1997 in Měkota a Novosad 2005 str.146, zpracování vlastní 

 

Rozdělení na základě délky trvání: 

Měkota a Novosad 2005 rozdělují vytrvalost následovně: 

1) Rychlostní (sprinterská) vytrvalost – trvání 7–35 s, anaerobně alaktátový a anaerobně 

laktátový režim. Hraje roli v udržení maximální rychlosti, oddaluje fázi zpomalení 

díky pozdějšímu nástupu laktátové fáze. 

2) Krátkodobá vytrvalost (KDV) – trvání 35–120 s, převažují anaerobně laktátové 

pochody, člení se na KDV I (35-60 s) a KDV II (60-120 s) 

3) Střednědobá vytrvalost (SDV) – trvání 2–10 min, vysoké nároky na energii jak 

z anaerobního, tak z aerobního systému, můžeme členit na SDV I (2–5 min), kde 

převládají anaerobní procesy a na SDV II (5–10 min), kde hrají hlavní roli aerobní 

formy energetického krytí. Jedná se především o činnosti v relativně dlouhém časovém 

úseku prováděné submaximální intenzitou. 
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4) Dlouhodobá vytrvalost (DDV) – trvání 10 min a více, zde dominuje aerobní režim, 

členění na 4 typy na základě energetického krytí: DDV I (10–35 min), DDV II (35–90 

min), DDV III (90–360 min) a DDV IV (360 min+). S přibývajícím časem zátěže se 

podíl anaerobního krytí snižuje až na minimum a mění se hlavní substráty energie. 

Pro basketbal je z těchto 4 skupin nejpodstatnější krátkodobá vytrvalost a schopnost 

rychlé regenerace (vyšší VO2max). Relativně krátké intenzivní úseky hry se střídají 

s přestávkami (střídání, oddechový čas, trestné hody). Je proto nutné, aby hráči byli 

zvyklí pracovat v režimu těsně pod/nad anaerobním prahem. 

 

2.1.3.2 Diagnostika, metody a prostředky rozvoje vytrvalostních schopností 

 

Pro zjištění úrovně vytrvalostních schopností používáme nejběžněji terénních měření. 

Zde se hodnotí například průměrná rychlost pohybu, stanovený časový limit lokomoce či 

vzdálenost, kterou jedinec dokázal urazit za stanovený čas (Měkota, Novosad 2005). 

Mezi terénní testy například patří Cooperův test (běh po dobu 12 minut, hodnotí se 

vzdálenost) nebo Legerův test, neboli stupňovaný člunkový běh na 20 metrů, které jsou 

též součástí testovací baterie Unifittest. 

U sportovců vyšší výkonnostní kategorie se používají na zpřesnění též měření laboratorní, 

nejčastěji se využívá běžecký pás nebo bicyklový ergometr. Tyto testy spočívají na 

zvyšující se zátěži v průběhu testu – zvyšujeme rychlost pásu či odpor na ergometru. Zde 

můžeme získat hodnoty např.: VO2max, tedy spotřebu a využitelnost kyslíku vzhledem k 

tělesné hmotnosti, hodnoty a změny srdeční frekvence v průběhu jednotlivých stupňů 

zátěže a její změny v zotavovací době, hodnoty laktátu – tedy aerobní a anaerobní práh 

daného sportovce (Měkota, Novosad, 2005). 

Prostředků na rozvoj vytrvalosti je opravdu mnoho. Vytrvalost je více obecného 

charakteru a je relativně méně závislá na konkrétním pohybu než schopnosti rychlostní či 

silové. Existuje zde poměrně široký „transfer“ – nezáleží tolik na vnější podobě pohybové 

aktivity, oběhový systém a krytí energetických prostředků funguje podobně v rozdílných 
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sportovních činnostech (Měkota a Novosad, 2005). Proto se v mnoha sportech dosti 

odlišných mohou při rozvoji základní vytrvalosti objevovat stejné prostředky. Nejčastěji 

se jedná o cyklické cvičení typu běh, jízda na kole/ergometru apod. Při cvičení 

rozvíjejícím speciální vytrvalostní schopnosti je dobré vždy brát ohled na konkrétní sport 

a cvičení přizpůsobit struktuře tohoto sportu. Při rozvoji této schopnosti je dobré 

pamatovat na některé obecné zásady:  

a) U svěřenců brát ohled nejen na únavu fyzickou, ale též psychickou. S tím souvisí 

potřeba svěřence motivovat – obměnou cvičení, povzbuzováním atd. 

b) Široký „přenos“ je možné využít k větší pestrosti výběru cvičení. 

c) Sledovat nejen velikost objemu či intenzity, ale též dbát na průběh zotavení 

následujícího po cvičení. 

Rozvoj vytrvalosti je možný pomalu už od dětských let. Je to jedna z velmi důležitých 

pohybových schopností, a to i proto, že se při jejím trénování učí člověk překonávat sám 

sebe – tedy cvičí svou vůli. Jak uvádí Štilec a kol. (1989, str. 78), vytrvalostní trénink 

„přináší totiž momenty, které nelze překonat zábavnou formou, je nutné se naučit 

ovládnout i nepříjemné pocity spojené s únavou a určitou monotónností“.  

Při rozvoji sledujeme především dvě složky cvičení, intenzitu a objem. Na základě 

pohybové struktury daného sportu pak preferujeme takové metody, které jsou této 

struktuře blízké jak v intenzitě tak objemu zatížení. Měkota a Novosad (2001) uvádí tyto 

základní metody:  

• Souvislá – bez přerušení, intenzita je buď stejná, nebo se mění, pak se nazývá 

střídavá. Např. běžecký výběh, jízda na kole, „fartlek“. 

• Intervalová – střídají se relativně krátké fáze zatížení s fázemi zotavovacími. 

Tato přerušení dovolují jen částečné doplnění energetických rezerv. Dělí se na 

extenzivní (délka max. 10 min, vyšší objem, vyšší intenzita) a intenzivní (délka 

cca 1 minuta, intenzita submaximální). Tato metoda je vhodná pro zlepšení 

vytrvalosti v anaerobním režimu. 
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• Opakovaná – relativně krátké zatížení s dobou odpočinku, která dovolí obnovit 

větší část energetických rezerv. Využívá se nejčastěji pro rozvoj rychlostní 

a krátkodobé vytrvalosti. 

• Závodní – jednorázové zatížení s maximálním úsilím v podmínkách simulujících 

závodní prostředí. 

 

K rozvoji vytrvalostních schopností lze využít de facto jakoukoli sportovní činnost, 

například jízdu na kole, běh na lyžích či plavání. Podstatné je, aby se jednalo o činnost, 

která je časově delší a zároveň docházelo k zatížení dýchacího ústrojí a srdečního oběhu 

(Štilec a kol. 1989).  

 

 

2.1.4 Koordinační schopnosti 

 

Koordinační schopnosti jsou schopnosti, jež propojují procesy řízení a regulace motoriky 

(Hájek, 2012). Dle Měkoty a Novosada (2005) jde o to, jak rychle, přesně, pružně, 

diferencovaně a ekonomicky procesy související s obratností probíhají. Hájek (2012, str. 

59) dále uvádí, že je úroveň obratnostních schopností „dána správností a kvalitou zadání 

pokynů z centrální nervové soustavy (CNS) a kvalitou jednotlivých prvků systému a 

jejich vzájemnou koordinací“. 

Popis a členění koordinačních schopností je vzhledem k jejich komplexitě a zároveň 

těžšímu způsobu testování poměrně složitý, což vede k tomu, že se u jednotlivých autorů 

značně liší. Pro svoji práci předkládám pojetí a rozdělení těchto schopností převážně 

podle Měkoty a Novosada (2005) s přihlédnutím k pohledu Periče a Dovalila (2010). 

Základem koordinačních schopností je činnost centrální nervové soustavy (CNS), která 

řídí a reguluje množství důležitých oblastí pro konkrétní pohyby (Perič a Dovalil, 2010). 

 Mezi tyto oblasti patří:  
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a) činnost analyzátorů (zrakový, sluchově-rovnovážný, proprioreceptory ve 

svalech), 

b) nervosvalová koordinace – řídí se rychlost, intenzita, délka svalového stahu, 

c) psychologické aspekty – vůle jedince, motivace, soustředěnost, 

d) činnost funkčních systémů – oběhový, dýchací atd., zajištění energetických 

zdrojů pro svaly. 

 

2.1.4.1 Členění koordinačních schopností 

 

Koordinaci můžeme rozdělit na obecnou a speciální (Perič a Dovalil, 2010). 

Obecnou koordinací rozumíme schopnost funkčního provádění mnoha odlišných 

motorických dovedností bez ohledu na to, o kterou sportovní činnost se jedná (Perič 

a Dovalil, 2010). Pokud možno každý by měl projít všeobecným nespecifickým 

rozvojem, aby získal dostatečnou úroveň obecné koordinace. Předpokládá se, že 

sportovec s dobrou úrovní všeobecné koordinace si rychleji osvojí speciální koordinační 

techniky v již konkrétním sportovním zaměření. Nepochybně se zde uplatňuje a rozvíjí 

schopnost docility, kterou autoři taktéž zařazují mezi koordinační schopnosti (viz níže). 

Rozvoje této obecné schopnosti se dosahuje v nácviku nových pohybů a pohybů 

z různých sportovních disciplín či her. 

Speciální koordinace je schopnost provádět specifické pohyby v daném sportu rychle, 

přesně a plynule (Perič a Dovalil, 2010). Tato koordinace má úzký vztah ke schopnostem 

a dovednostem, které se objevují v trénincích/závodech/zápasech sportu, kterému se 

jedinec věnuje. Zlepšuje se a získává prakticky po celou sportovní kariéru, důležitá je 

pravidelnost a frekvence cvičení. 

Jelikož jsou koordinační schopnosti strukturálně velmi složité a provázané s ostatními 

motorickými schopnostmi, je poměrně nesnadné jejich přesné rozčlenění. Jejich počet 

a členění se liší dle různých autorů. Rozlišuje sepět až patnáct schopností. Perič a Dovalil 

(2010) vyjmenovávají zejména tyto: 
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1) Schopnost spojování pohybů (sdružování) – jednotlivé osvojené pohybové dovednosti 

se spojují v jeden celek. Např. ovládání náčiní v běhu či skoku ve sportovních hrách. 

2) Orientační schopnost – hlavní funkce činnost analyzátorů (zrak, sluch, kinestetický, 

taktilní aj.). Jedná se o sledování vlastního pohybu, ale i pohybu ostatních sportovců 

(soupeřů či partnerů) v čase a prostoru. Tato schopnost je důležitá pro správné 

provedení pohybu (krasobruslení, gymnastika aj.). Vysoká úroveň této schopnosti je 

vyžadována prakticky u všech sportovních her, kde hráčům umožňuje správně zvládat 

herní situace a anticipovat pohyby náčiní a ostatních hráčů. 

3) Schopnost rozlišení polohy a pohybu jednotlivých částí těla (diferenciační) – jedná se 

o vnímání vlastního pohybu na základě informací z proprioreceptorů a kinestetického 

analyzátoru, z hlediska času, prostoru, rychlosti a složitosti pohybu. Velký význam má 

ve sportech typu „ruka – oko“. V basketbale se tato schopnost projevuje v úspěšném 

zvládnutí střelby. 

4) Schopnost přizpůsobování (přestavby) – jde o přizpůsobení vlastních pohybů vůči 

vnějším podmínkám. Mohou to být jak podmínky počasí/terénu (sjezdové lyžování), 

tak podmínky dané soupeřem. Vyskytuje se ve všech sportech s proměnlivými 

podmínkami. 

5) Schopnost rovnováhy – jedná se o udržování těla v určitých polohách, dělí se na 

statickou a dynamickou. Je zejména důležitá ve sportech jako gymnastika, 

krasobruslení, lyžování, úpolové zápasy aj. Své uplatnění najde však i ve sportovních 

hrách. 

6) Schopnost rytmická – je zastoupena skoro ve všech sportovních činnostech, neboť 

každý pohyb má svůj určitý rytmus. Největší význam mají ve sportech spojených 

s hudbou (aerobik, krasobruslení, tanec), svoje místo si také najdou ve sportech 

cyklického charakteru (dlouhé tratě, jízda na kole, běh na lyžích aj.). Nalezení rytmu 

v určitém pohybu usnadňuje jeho učení a následné správné provedení., 

7) Učenlivost neboli docilita – projevuje se kvalitou a rychlostí učení novým pohybovým 

dovednostem. Jedná se o zvláštní souhrnný projev koordinačních schopností. Má 

praktický význam pro zvládání správné techniky dané sportovní činnosti. Úroveň této 

pohybové schopnosti též do jisté míry vypovídá o talentu jedince. 
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2.1.4.2 Diagnostika, metody a prostředky rozvoje koordinačních schopností 

 

Diagnostika obratnostních schopností je vzhledem k jejich komplexní struktuře velmi 

složitá. Pro to, aby se diagnostikovaná schopnost projevila v testovém výsledku, je 

určující pohybový obsah testu a možnost jeho přesného hodnocení – kvantifikace. 

Pohybový obsah může tvořit poměrně jednoduché cvičení, nebo cvičení, které se skládá 

z mnoha dílčích pohybů. Obtížnost by měla být taková, aby i koordinačně slabší jedinci 

úkol splnili, ale zároveň představovala výzvu i pro jedince koordinačně vyspělejší. 

U hodnocení neboli kvantifikace testů se zaměřujeme buď na přesnost daného pohybu, 

nebo na rychlost jeho provedení. V prvém případě měříme složku kvalitativní, ve druhém 

kvantitativní (Měkota, Novosad, 2005). 

K testování se mohou použít jak testy laboratorní, tak testy terénní (Měkota, Novosad, 

2005): 

Laboratorní testování se užívá jen málo, většinou se buď jedná o osoby 

s poruchou motoriky, nebo vrcholové sportovce. Používají se k tomu speciální měřicí 

přístroje (stabilometr, stereometr, rytmometr, reaktometr aj.).  

Terénní motorické testy jsou běžnější, ale samotných testových baterií 

sledujících pouze koordinační schopnosti není mnoho. Měkota (1981) jednu takovou 

sestrojil a standardizoval pro vysokoškolskou mládež, sleduje v ní 4 složky – statickou 

rovnováhu, zručnost, hbitost a sdružování pohybů. Existují i testy, kde máme výsledky 

binární, tedy „splnil“ a „nesplnil“. Příklad může být IOWA-Brace test o 21 úkolech, které 

Štěpnička (1976) redukoval na 10 a dále je Čepička (1999) kalibroval a určil obtížnost 

jednotlivých položek.  

Při rozvoji koordinačních schopností je důležité brát zřetel na somatotyp člověka, a to 

především v období růstu. Například je důležité sledovat poměry těla – délku a šířku, 

hmotnost, délky různých částí těla apod. (Hájek, 2012). Důležitým faktorem je určitě také 

věk, neboť mezi 7. a 12. rokem života dochází k výraznému posunu motorických 

schopností souvisejících s obratností. Během pubertálního období často dochází k určité 

stagnaci ve vývoji či růstu schopností, přičemž vrcholu rozvoje dosahuje průměrný 

jedinec mezi 17. a 20. rokem života (Hájek 2012, Měkota, Novosad, 2005). 
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Perič a Dovalil (2010) určují několik zásad pro rozvoj koordinace, uvedeme zde několik 

z nich. Při trénování volit koordinačně obtížná a složitá cvičení a cvičení obměňovat. 

Současné provádění několika činností, např. cvičení užívané v basketbale, driblování 

dvěma míči zároveň. Cvičení prováděné pod tlakem – například jsou hráčům v pohybové 

hře dána různá omezení nebo několik variant řešení, aby byl na ně vyvíjen větší tlak v 

rozhodování.  

Měkota a Novosad (2005) uvádí tyto metody rozvoje koordinačních schopností: 

Na první místo kladou metodu cíleného obměňování konkrétního cvičení a vnějších 

podmínek. Tím sportovci získávají nové pohybové zkušenosti a určitou generalizaci. 

Pestrost tréninkových prostředků se získává následujícími dvěma způsoby. Za prvé 

změnami provedení samotného pohybu, kde můžeme měnit spoustu jednotlivých faktorů, 

např. směr, rychlost, rytmus, rozsah či kombinovat různá cvičení, vkládat omezení v 

průpravných hrách (hra bez driblingu, hra pouze nedominantní rukou) atd. Za druhé 

můžeme měnit podmínky, např. zmenšit vymezený prostor, dát časový limit, změnit 

pravidla hry na zvukový signál atd. 

Dále pak uvádějí metodu kontrastní, kde velké rozdíly v určitých pohybech zvyšují 

účinek na zvýšení obecné pohybové zkušenosti. 
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2.1.5 Flexibilita 

 

Flexibilita je „schopnost realizovat pohyb v náležitém rozsahu, o plné amplitudě“ 

(Měkota, Novosad, 2005, str. 96). Tato motorická schopnost je podmíněna tvarem 

kloubu, elasticitou svalových vláken a možností natažení vazů fixujících kloub. 

Důležitým faktorem u této pohybové schopnosti je genetika. I přesto můžeme vhodným 

a pravidelným cvičením pohyblivost výrazně ovlivnit. Flexibilitu dělíme na statickou 

a dynamickou (Měkota, Novosad, 2005). Lze rozlišit flexibilitu také aktivní a pasivní, 

toto rozdělení je důležité například při testování této pohybové schopnosti. Flexibilitou 

pasivní se míní flexibilita, které dosáhne cvičenec za pomoci vnější síly. Aktivní 

flexibilita je naopak flexibilita daného segmentu, které se dosáhne pouze silou 

příslušných svalů, s daným kloubem spojených. 

Flexibilita je determinována několika faktory. Mezi hlavní patří konstituční, kondičně-

energetické a koordinační faktory. 

1) Konstituční faktory – tvar kloubu, elasticita svalů, šlach, svalových pouzder 

a vazů. Nadměrná hypertrofie svalstva též může negativně ovlivnit rozsah 

pohybu daného kloubu. 

2) Kondičně-energetické faktory – především se jedná o svalovou sílu, která se 

uplatňuje v aktivní flexibilitě. 

3) Koordinační faktory – jedná se především o koordinaci jednotlivých svalů, 

udržování svalového tonu a též svalové a šlachové reflexy. 

Ze všech těchto vyjmenovaných faktorů se dá nejhůře zlepšit faktor konstituční, který je 

dán z větší části geneticky a anatomicky (Měkota, Novosad, 2005). Na pohyblivost má 

dále vliv celá řada dalších faktorů jako např. teplota, denní doba, únava, psychické napětí 

a další. 

K této schopnosti se též pojí dva relativně známé pojmy, a to hypomobilita 

a hypermobilita (Měkota, Novosad, 2005). Hypomobilita je snížená pohyblivost, může 

být dočasná nebo trvalá, může se týkat buď vícero kloubů, nebo pouze jednoho. 

Hypermobilita je zvýšený rozsah kloubní pohyblivosti, většinou se jedná o jev nežádoucí, 
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který může zvyšovat rizika kloubních poranění, výronů atd. Zatímco jde hypomobilita 

částečně regulovat správným cvičením, protahováním a fyzioterapií atd., hypermobilita 

tak dobře regulovat nelze, lze ji částečně omezit zesílením svalstva (Měkota, Novosad, 

2005). Hypermobilita je do značné míry dána vrozenými předpoklady, v některých 

sportovních disciplínách může jít o jev do jisté míry žádoucí (např. gymnastika, tanec, 

krasobruslení aj.).  

U sportovců je důležité, aby byla flexibilita na optimální úrovni vzhledem ke sportu, 

kterému se věnují. Její optimum by mělo umožnit správné provedení dané pohybové 

činnosti (techniky provedení) a zároveň by mělo sloužit jako prevence svalových 

a kloubních zranění. 

 

2.1.5.1 Diagnostika, metody a prostředky rozvoje flexibility 

 

Měkota a Novosad (2005) uvádí například tyto metody pro zjišťování úrovně 

pohyblivosti: 

1) Měření úhlů (goniometrie) – tato metoda byla využívána především 

v lékařských oborech. Měří se velikosti úhlů mezi jednotlivými částmi těla. Maximální 

možná amplituda při aktivním nebo pasivním pohybu se vyjadřuje v úhlových stupních. 

2) Měření distancí – měří se vzdálenost předem určených bodů segmentů těla od 

podložky nebo od sebe navzájem. Užívají se různé postoje a polohy. Např. „hluboký 

předklon s dosahováním na měřítko v sedu snožmo je nejrozšířenějším terénním testem 

flexibility“ (Měkota a Novosad, 2005, str. 102). 

Pro rozvoj flexibility je vhodné využít protahovacích cvičení. Měkota a Novosad (2005) 

rozdělují protahování na dynamické a statické, přičemž pro dynamické protahování je 

charakteristickým znakem švih, pro statické je typický strečink, což znamená, že se svaly 

protahují pomalu několik vteřin a po změkčení svalu se protažení zesílí a o pár vteřin 

prodlouží (Měkota, Novosad, 2005). Ačkoli je možné náležitým cvičením flexibilitu u 

člověka zvýšit a dosáhnout dobré úrovně, jsou sportovní odvětví (jako například 
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sportovní gymnastika či krasobruslení), jež jsou založena na velké míře svalové a kloubní 

pohyblivosti, kde je nutné mít již vstupní genetickou vlohu. 
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2.2 Basketbal 

 

Tato podkapitola se věnuje míčové hře basketbalu. Předkládá stručně její dějiny, strukturu 

sportovního výkonu, věnuje se základním principům a pravidlům hry a dotýká se 

současných tendencí v basketbalu. 

 

2.2.1 Historie basketbalu 

 

Počátky basketbalu sahají do USA roku 1891/92, kdy jeho prvotní verzi vynalezl učitel 

tělocviku James Naismith na Springfieldské vysoké škole ve státě Massachusetts. 

Záměrem bylo vymyslet halovou kolektivní sportovní hru, které by se mohli studenti 

věnovat přes zimní měsíce, při kterých se nemohli naplno věnovat svým oblíbeným 

sportům, jako byl např. americký fotbal či lakros (https://springfield.edu/where-

basketball-was-invented-the-birthplace-of-basketball). 

James Naismith zkombinoval prvky z různých tehdy běžných sportovních her – americké 

rugby – přihrávání, anglické rugby – rozskok, lakros – použití branky, fotbal – velikost a 

tvar míče. Zpočátku byl basketbal bezkontaktní sport, mužstva měla zpravidla 9 hráčů, 

hrálo se s fotbalovým míčem a hráčům nebylo umožněno s míčem běhat – bylo možné 

pouze nahrávat nebo střílet. Tato nová sportovní hra slavila velký úspěch. Během 

několika málo let se rozšířila prakticky po celém americkém kontinentu a za relativně 

krátký čas si získala své přívržence i v Evropě, kam ji dovezli zahraniční studenti vracející 

se z USA (https://springfield.edu/where-basketball-was-invented-the-birthplace-of-

basketball). 

Od doby svého vzniku doznal basketbal nepřeberné množství změn. Základní principy 

hry jsou však tytéž. Dnešní podoba basketbalu, která svojí dynamičností, rychlostí 

a kreativností přitahuje miliony diváků, je důsledkem neustálého vývoje tohoto sportu. V 

současnosti platí, že se basketbal stále relativně rychle vyvíjí a změny jednotlivých 

pravidel se dějí velice často v porovnání se sporty jako fotbal či volejbal. Profesionální 

basketbal, na rozdíl od fotbalu, nemá celosvětově unifikovaná pravidla napříč ligami. 
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V současnosti existují tři hlavní odlišné herní systémy se svými specifickými pravidly. 

„Evropský“ podléhající přímo FIBA (podle tohoto systému pravidel se hraje mistrovství 

světa, olympiáda a převážná většina profesionálních soutěží vyjma USA), americký 

univerzitní (NCAA) a americký profesionální (NBA) (Velenský, Karger, 2000).  Některé 

základní rozdíly v těchto systémech jsou uvedeny v příloze 1. 

 

2.2.2 Charakteristika, pravidla a základní principy hry 

 

Basketbal je jedním z nejpopulárnějších kolektivních halových sportů současnosti.  Jedná 

se o týmovou sportovní hru brankového typu (Velenský, Karger, 1999), při které mezi 

sebou soupeří dvě družstva o pěti hráčích na vymezeném poli (hřišti) o to, kdo bude mít 

na konci utkání nejvíce bodů. Body se získávají vstřelením míče do soupeřova koše. Jedná 

se o velmi rychlou hru s rychlým přechodem mezi útokem a obranou. O basketbalu 

můžeme hovořit jako o „non-stop game“, je to sportovní hra, kde se téměř nevyskytují 

hluchá místa a zpomalovací fáze, potřebné např. k opětovnému rozestavení hráčů 

(Velenský, Karger, 1999). To klade na hráče jako jednotlivce velké požadavky na to, aby 

se dokázal rychle rozhodnout a najít správné řešení konkrétní situace. Ačkoliv je samotná 

hra velice rychlá a po obdrženém koši může bránící mužstvo prakticky okamžitě 

přecházet do útoku, tak v průběhu hry dochází k relativně častým přerušením. Důvodem 

jsou například fauly, míč v autu, trestné hody a oddechové časy. Intenzita hry je tak 

vysoká, že bez těchto prakticky nevyhnutelných přerušení, by hráči nebyli schopni tempo 

hry po celý čas udržet. 

Utkání je rozděleno nejčastěji na čtvrtiny (viz příloha 1). V polovině hry, tedy mezi 

druhou a třetí čtvrtinou mají hráči 15minutovou pauzu, ostatní dvě pauzy jsou pouze dvě 

minuty dlouhé. Dále v polovině utkání dochází mezi družstvy k výměně útočné a obranné 

části hracího pole. Hraje se na „čistý čas“, to znamená, že čas se zastavuje pokaždé, když 

je míč tzv. „mrtvý“ (Vyklický, Baloun, 2021). Rozměry basketbalového hřiště viz příloha 

č. 2 (FIBA) a č. 3 (NBA). 
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S basketbalovým míčem je možné hrát aktivně pouze rukama, může být přihrán, hozen, 

tečován, kutálen nebo driblován v libovolném směru a s některými omezeními, která 

definují pravidla (Vyklický, Baloun, 2021). Hráči se mohou s míčem pohybovat 

převážně pomocí driblingu. Dribling je jednou ze základních basketbalových dovedností, 

kterou by měl každý basketbalista bezpečně ovládat. 

 

2.2.3 Struktura sportovního výkonu v basketbale 

 

Sportovní výkon v basketbale můžeme označit jako multifaktoriální. Na samotném 

výkonu se podílí celá řada činitelů, které se částečně mohou překrývat. Jsou zde faktory 

kondiční, koordinační, technické, taktické, konstituční (somatotyp hráčů) a další. 

Basketbal je typický vysokou intenzitou hry, kratší dobou trvání, rychlými změnami 

směru pohybu a relativně častými přerušeními, která však trvají krátkou dobu. Časté 

výskoky, dopady a střelba, u kterých se projevuje jemná motorika a jiné herní prvky, 

kladou neobyčejně vysoké nároky na koordinační schopnosti. Basketbal je tedy hra, která 

předpokládá všestrannost jejích hráčů. Kondiční pohybové schopnosti zvlášť užitečné při 

basketbale jsou rychlostně-silové schopnosti, rychlostně-vytrvalostní schopnosti, 

odrazová výbušnost, ohebnost a dynamická síla (Velenský, Karger, 1999). 

Kondiční připravenost hráčů musí vycházet ze způsobu zatížení během utkání. Jak jsme 

již zmínili výše, basketbal je velice rychlá hra s rychlou přechodovou fází, krátké a velmi 

intenzivní úseky se střídají s úseky, kdy je hra přerušena. Z hlediska typu metabolické 

charakteristiky se jedná o intervalový typ zátěže se změnou intenzity zatížení. Hrací doba 

je 4x10 minut (4x12min v NBA) a průměrná doba hry bez přerušení je 40–150 sekund 

(Bernaciková a kol., 2010). Energetické krytí je z větší části anaerobního typu, kde jako 

hlavní zdroje energie převažuje ATP, CP a glykogen. Aerobní kapacita a energetické krytí 

je zejména důležité v zotavovacích fázích při přerušené hře. Kvůli těmto skutečnostem je 

pro úspěšného basketbalistu důležitý rozvoj krátkodobé, ale i střednědobé vytrvalosti. 

Kvůli mnohaminutové zátěži a potřebě relativně rychlé regenerace v přerušeních by měli 

mít hráči vyšší hodnoty VO2max. Z dalších kondičních schopností jsou kvůli velké 
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intenzitě hry, častým výskokům, rychlým změnám směru pohybu a soupeřově tlaku 

důležité především tyto: rychlá-explozivní síla, reaktivní síla, rychlost (akční i reakční). 

Nemělo by se též zapomenout na sílu vytrvalostní, která je podstatná pro to, aby hráč 

udržel požadovanou úroveň výkonu až do konce utkání. 

 

Obrázek 2: Podíl aerobního a anaerobního krytí během výkonu v basketbale 

 

Zdroj: Převzato z Bernaciková, Kapounková, Novotný (2010) 

 

Basketbal klade též velké nároky na koordinovanost pohybu hráčů. K jednotlivým typům 

koordinačních schopností uvedu příklad z basketbalu. Schopnost diferenciační se 

projevuje zejména při střelbě a přihrávkách, kdy dělí basketbalistu od úspěchu či 

neúspěchu leckdy jen pár centimetrů přesnosti/nepřesnosti. Orientační schopnost se 

uplatňuje ve všech fázích hry, kdy musí mít hráč velmi dobrý přehled o tom, kde se 

nachází míč, koš, soupeř, spoluhráč atd. Schopnost přestavby je další veledůležitou 

schopností uplatňující se během hry, např. útočící hráč musí při nájezdu ke koši skrz 

soupeřovu obranu měnit trajektorii nohou i paží tak, aby se dostal k úspěšnému 

zakončení. Schopnost sdružování se objevuje ve většině herních dovedností, např. při 

střelbě ve výskoku, střelbě ve dvojtaktu, driblování a simultánním krytí míče před 

soupeřem aj. Schopnost tzv. „timingu“, tedy správného načasování pohybové činnosti 

se uplatňuje především v přihrávkách, v útočných i obranných doskocích a jiných 

basketbalových dovednostech. Rovnováhová schopnost se uplatní při rotačních 
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pohybech, ale například i při udržení celkové stability při střelbě z různých pozic. Výkon 

dále ovlivňuje i schopnost rytmická, dle Měkoty a Novosada (2005) navíc tato schopnost 

může mít zesilující efekt na učební procesy, kdy se využívá rytmického způsobu 

pohybového učení (např. trénink střelby aj.). 

Technické faktory se pojí se specifickými basketbalovými dovednostmi. Mezi základní 

dovednosti patří dribling, střelba, přihrávání, doskakování, uvolňování hráče s míčem/bez 

míče a další. Často se sleduje střelba na koš a její technika s přihlédnutím k biomechanice 

pohybu tak, aby byla co nejefektivnější a nejpřesnější (Kalichová a kol., 2013). K těmto 

účelům je dobré využívat i videozáznamy a upevňovat správnou techniku již od 

mládežnických kategorií. Jako prevence zranění je též vhodné dbát na správnou techniku 

výskoků a především dopadů. Základní dovedností, bez které se neobejde žádný pořádný 

basketbalista, je dribling. Dribling se dá efektivně trénovat již od nejútlejšího dětství, 

k maximalizaci herního výkonu je zvládnutí této dovednosti nepostradatelné. Důraz je 

kladen na „obourukost“ tak, aby hráči uměli driblovat levou i pravou rukou více–méně 

stejně a nebyli v tomto ohledu omezeni. 

Taktika závisí na výběru optimálního řešení strategických a taktických úkolů, 

uskutečnění těchto úkolů je možné prostřednictvím techniky. Jednou z hlavních složek 

taktických dovedností jsou analytické schopnosti. Pro jejich správné osvojení je nutné, 

aby měl hráč určité penzum vědomostí v paměti (Kalichová a kol., 2013). K základním 

věcem, které by měl hráč znát, patří: pravidla basketbalu, základní principy a postupy 

v obranné i útočné fázi, vlastní schopnosti a dovednosti stejně tak jako schopnosti 

a dovednosti svých spoluhráčů, případně protihráčů. Pánek (2010) uvádí 4 intelektuální 

dovednosti, které mají přímý vliv na taktickou složku výkonu jednotlivce. Jsou to: 

1. percepční (vnímání herní situace), 2. interpretační (rozlišování důležitých situací), 

3. anticipační (umění předvídat a hodnotit herní situace), 4. rozhodovací (schopnost zvolit 

optimální řešení). 
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 Obrázek 3: Faktory sportovního výkonu v basketbale 

 

Zdroj: Převzato z Bernaciková, Kapounková, Novotný (2010) 

 

Konstituční (somatické) faktory hrají v basketbale relativně velkou roli. Vzhledem 

k tomu, že jsou koše umístěné ve výšce 305cm, je především tělesná výška jistou 

dispoziční výhodou jak v útočné, tak především v obranné fázi hry. Průměrná výška hráčů 

NBA činí téměř rovné 2 metry a průměrná váha je necelých 100kg (Case, 2019). Nejvyšší 

průměrnou výšku mají pivoti/centři, nejmenší pak rozehrávači. Výhodou projevující se 

ve sportovním výkonu je též větší rozpětí paží. Typ postavy je ektomorfní mezomorf 

(Bernaciková a kol., 2010). 
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Obrázek 4: Somatograf basketbalistů (modře muži, červeně ženy) 

 

Zdroj: Převzato z Bernacikova, Kapounková, Novotný (2010) 

 

2.2.4 Současný basketbal a směr vývoje 

Moderní profesionální basketbal je stále rychlejší a vyžaduje od hráčů stále větší 

univerzálnost. Tradiční dělení hráčů na jednoho rozehrávače, dva křídelní útočníky a dva 

pivoty již není tak rigidně zachováváno jako v minulosti. Dnes není žádnou výjimkou 

vidět „pivoty“, kteří řídí rozehrávku družstva či střílí koše z hranice tříbodového území. 

V průběhu posledních 20 let do tohoto sportu promluvila zásadním způsobem počítačová 

analýza. Na základě detailních statistik jednotlivých hráčů a mužstev se přizpůsoboval 

způsob hry. Každým rokem můžeme například vidět stále se zvyšující počet střel za 3 
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body v poměru ke střelám za 2 body. To logicky nese následky, které se projevují 

odlišným postavením hráčů v obranné i útočné fázi. Tento trend by měli mít na zřeteli i 

trenéři mládežnických kategorií a rozvíjet hráče „podkošového“ typu univerzálněji, než 

jak tomu často bylo v minulosti. 

Současná pravidla zvýhodňují útočný typ basketbalu a dávají obráncům menší 

možnosti, než tomu bylo dříve. Jelikož jde o přitáhnutí diváků a fanoušků a atraktivnost 

sportu, tento trend bude nepochybně pokračovat i v budoucnosti. V zámořské lize NBA 

nejsou žádnou výjimkou skóre vysoko převyšující 100 bodů/tým/zápas. Současný 

basketbal velice přeje dobrým střelcům, kteří dokážou ohrozit koš prakticky z jakékoliv 

pozice/vzdálenosti, proto někteří zámořští komentátoři používají termíny typu 

„shootingleague“ atp. 
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3 Cíle a úkoly práce 

 

Cílem této práce bylo zjistit úroveň 4 pohybových (kondičních) schopností u hráčů 

basketbalu ve věku 13 a 14 let (věková kategorie U15). 

 

Postup práce: 

Prvním krokem bylo vymezit teoretický rámec práce a srozumitelně popsat jednotlivé 

pohybové schopnosti. Dalším úkolem bylo najít vhodný basketbalový oddíl, který má 

potřebné tréninkové vytížení a zároveň jistou kvalitu hráčské základny. Třetím krokem 

bylo testování hráčů a sestrojení tabulek. Poslední krok pak bylo učinit porovnání mnou 

změřených výsledků s normami, které jsou součástí testové baterie Unifittest (6–60). 
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4 Výzkumné otázky 

 

   

Výzkumná otázka č. 1: Dosáhnou všichni hráči průměrných a lepších hodnot ve skoku 

dalekém? 

Výzkumná otázka č. 2: Bude se některý z hráčů prohybovat v člunkovém běhu 

4×10 m v podprůměrných hodnotách? 

Výzkumná otázka č. 3: Bude mít 60 % a více hráčů v testu leh-sed průměrné a lepší 

hodnocení? 

Výzkumná otázka č. 4: Bude celkový průměr testovaného souboru ve vytrvalostním 

člunkovém běhu v intervalu průměrných hodnot dle Unifittestu? 
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5 Metodika práce 

 

Tato kapitola popisuje metody použité v analytické části práce. Představuje Unifittest 

a výzkumnou jednotku, na které byla analýza prováděna. Dále předkládá testy, které byly 

k testování výzkumného souboru využity. 

 

5.1 Použité metody 

 

K dosažení cíle mé práce jsem zvolil metodu testování. 

K samotnému měření jsem si vybral testy začleněné do programu Unifittest. Unifittest 

byl výsledkem mnohaleté práce a měření v posledních desetiletích 20. století. Jeho autory 

jsou Karel Měkota, Rudolf Kolář a kolektiv. 

Cílem sestrojení tohoto systému bylo zjištění úrovně základních pohybových schopností 

dětí, mládeže a dospělých v populaci ve věkovém rozpětí 6 až 60 let. Testy jsou zaměřeny 

převážně na schopnosti kondiční s důrazem na pohybové dovednosti, které se vyskytují 

nejčastěji v běžné populaci (běh, skok, déletrvající lokomoce, překonávání odporu), tak 

aby testové výsledky měly relativně nižší závislost k předchozí pohybové zkušenosti 

testovaných osob (Měkota a kol., 2002). 

Unifittest se skládá primárně ze 4 položek. Tři položky tvoří společný testový základ pro 

všechny věkové kategorie a pohlaví (skok daleký z místa, leh-sed a vytrvalostní běh či 

chůze). Čtvrtá položka je volitelná a mění se v závislosti na věku či pohlaví (člunkový 

běh 4×10 m, shyby, výdrž ve shybu, hluboký předklon v sedu). 

Pro svoji práci jsem zvolil na základě testované věkové kategorie tyto položky: skok 

daleký z místa, leh-sed/1 minuta, vytrvalostní člunkový test a člunkový test 4×10 m. 
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5.2 Popis sledovaného souboru 

 

Svůj výzkum jsem prováděl u týmu basketbalistů věkové kategorie U15. Jednalo se tedy 

o hráče, jejichž věk byl 13–14 let (ročníky 2006 a 2007). Konkrétně se jednalo o 12 hráčů 

z klubu USK Praha. Tento klub historicky patří mezi naše nejlepší sportovní basketbalová 

centra pro mládež a v jeho strukturách vyrostlo již několik hráčů světové úrovně. Tým, u 

kterého jsem prováděl měření, má mimo klasické basketbalové tréninky i tréninky 

kondiční, vedené kondičním trenérem. Družstvo hraje žákovskou ligu v kategorii U15. 

Hráči trénují třikrát až čtyřikrát týdně, přičemž většina se věnuje soutěžnímu basketbalu 

dva a více let. V tabulkách jsou hráči označeni H1 – H12. Výsledky testování jsem 

porovnával se standardizovanými tabulkami Unifittestu (6–60). 

 

5.3 Sběr dat – realizace šetření 

 

Sběr dat jsem prováděl během měsíce září roku 2020. Testování proběhlo během dvou 

tréninkových jednotek v tělocvičně arény Folimanka v Praze na Vinohradech. Hráče jsem 

testoval osobně pod dohledem jejich trenéra. 

Jako první jsem provedl testování skoku dalekého z místa, při kterém jsem testoval 

explozivně silovou schopnost dolních končetin. Při tomto cviku bylo testované družstvo 

testováno po jednotlivcích. Vyznačil jsem odrazové místo (lajnu) a poté jsem hráčům 

cvik názorně předvedl. Délku skoku jsem měřil pomocí svinovacího metru. Každý 

z hráčů měl 3 pokusy, viz příručka Unifittest 6-60 (Měkota, 2002). 

Druhým testem byl člunkový běh 4×10m, při kterém jsem testoval běžeckou rychlostní 

schopnost se změnou směru. Testovaným hráčům jsem vyznačil pomocí tréninkových 

kuželů vzdálenost 10 metrů. Testovaný měl tuto vzdálenost přeběhnout co nejrychleji 4x, 

mezi 2. a 3. úsekem zkřížit dráhu do tzv. osmičky a při předposledním a posledním míjení 

kuželu se kužele dotknout. Cvik jsem všem testovaným také nejdříve ukázal. Každý 
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z testovaných měl 2 pokusy, přičemž mezi 1. a 2. pokusem byla 5 minutová pauza. Opět 

se počítal u každého z pokusů jen nejlepší výsledek. 

Třetím testem byl leh-sed, při kterém jsem testoval dynamickou vytrvalostně silovou 

schopnost břišního svalstva a bedrokyčlostehenních přitahovačů. Zde jsem počítal počet 

vykonaných lehů-sedů během šedesáti sekund. Hráči prováděli tento test ve dvojicích, 

přičemž jeden z nich dělal lehy–sedy, druhý mu při tom držel nohy a po minutě se 

vystřídali. Tento test byl proveden jen jedenkrát. 

Posledním testem, který jsem prováděl, byl vytrvalostní člunkový běh. Jedná se o test 

dlouhodobé běžecké vytrvalostní schopnosti, je obecného charakteru. Tento test má 

z fyziologického hlediska poměrně dobrou vypovídající hodnotu o maximálním 

aerobním výkonu testované osoby (VO2max). V hale jsem vyměřil přesnou vzdálenost 

20 metrů a vyznačil ji lajnami. Test je spjat se zvukovou nahrávkou „beep test“. Hráči 

měli podle zvukových signálů vymezených nahrávkou překonávat určenou vzdálenost 

a udržet po co nejdelší čas zvyšující se frekvenci běhu (rychlost pohybu). Na každý 

zvukový signál je nutné dosáhnout příslušnou hraniční „čáru“. Test pro daného 

jednotlivce skončil, jestliže nebyl schopen dvakrát po sobě dosáhnout jedné z příslušných 

čar v daném časovém limitu. Tento test byl proveden v jiný den než předchozí testy, 

abych předešel horším výsledkům kvůli svalové únavě. 

Výsledky výše zmíněných testů jsem zaznamenal do tabulky – viz příloha 5. 

 

 

5.4 Analýza dat 

 

Data, která jsem získal testováním, bylo nutné zpracovat a vyhodnotit. K tomuto účelu 

jsem použil aritmetický průměr, medián, maximum a minimum a směrodatnou odchylku. 

Aritmetický průměr – jedná se o jeden z nejpoužívanějších statistických údajů. 

V určitém smyslu vyjadřuje typickou hodnotu popisující soubor mnoha hodnot. Má však 
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jistá úskalí, kdy například jedna výrazně odlišná hodnota v rámci souboru může do 

značné míry průměr ovlivnit. Aritmetický průměr získáme součtem všech hodnot 

následně vyděleným jejich počtem. 

Medián – je to hodnota, která rozděluje vzestupnou řadu výsledků (seřazených dle 

velikosti) na dvě poloviny. Polovina testových výsledků tedy leží nad mediánem a druhá 

polovina pod mediánem. Pokud se jedná o sudý soubor výsledků, považujeme za medián 

aritmetický průměr dvou prostředních výsledků. Ve dvanáctičlenném souboru to bude 

tedy aritmetický průměr šestého a sedmého výsledku/hodnoty. 

Maximum a minimum – jedná se o největší (maximum) respektive nejmenší (minimum) 

hodnotu ve zkoumaném souboru dat. 

Směrodatná odchylka – ukazuje, nakolik se hodnoty v daném souboru od sebe liší. 

Pokud směrodatná odchylka dosahuje malých hodnot, znamená to, že jednotlivé hodnoty 

ve zkoumaném souboru si jsou většinou navzájem podobné. Pokud dosahuje hodnot 

vyšších, znamená to, že jednotlivé hodnoty jsou více rozptýleny od průměru. 
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6 Výsledky 

 

V této kapitole předkládám výsledky svého testování. V tabulkách níže jsou zapsány 

nejlepší výsledky jednotlivých hráčů. Grafy znázorňují, jaké procento hráčů se zařadilo 

do které kategorie Unifittestu. Světle modře jsou pak označeni hráči, kterým bylo při 

testování 13 let, v bílých polích jsou znázorněni hráči, kteří při testování již dosáhli věku 

14 let. 

 

6.1 Skok daleký z místa 

 

Tabulka 2: Skok daleký z místa ve věkové kategorii U15 

  
Skok daleký z místa (cm) 

H1 200 

H2 180 

H3 210 

H4 194 

H5 220 

H6 192 

H7 204 

H8 245 

H9 215 

H10 205 

H11 230 

H12 220 
Zdroj: vlastní 

 

V tabulce jsou zapsány nejlepší výsledky hráčů, kterých dosáhli ve skoku dalekém 

z místa. Z hráčů, kterým bylo v době testování 13 let, doskočil nejméně hráč č. 2, a to 

180 cm. Nejnižšího testovaného výsledku u 14letých dosáhl hráč č. 10 s hodnotou 

205 cm.  

  13 let 14 let 

minimum 180 205 

maximum 220 245 

průměr 200 223 

medián 200 220 

směrodatná 

odchylka 12,0 13,6 
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Nejvyšší hodnota, které ve skoku dalekém u 13letých chlapců bylo dosaženo, byla 

220 cm, což je výrazně nadprůměrné. Také u 14letých hráčů se nejlepší výsledek řadí 

mezi výrazně nadprůměrné, a to s hodnotou 245 cm, která je vysoká i v rámci této skupiny 

Unifittestu. 

Průměr hodnot u 13letých je shodný s mediánem a činí 200 cm. U 14letých hráčů je 

průměrná naměřená hodnota 223 cm a medián 220 cm. 

 

 
Graf 1: Srovnání hodnot skoku dalekého z místa v rámci Unifittestu v kategorii U15 

Zdroj: vlastní 

 

Nejvíce hráčů (50 %) se zařadilo u skoku dalekého z místa svým výkonem mezi 

nadprůměrné. 33 % hráčů dosáhlo průměrného výsledku a 17 % hráčů výrazně 

nadprůměrného výsledku. Z grafu vyplývá, že žádný z testovaných hráčů neskončil se 

svým výsledkem mezi podprůměrnými či výrazně podprůměrnými. 
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6.2 Leh-sed 

 

Tabulka 3: Počet lehů-sedů za minutu ve věkové kategorii U15 

 
Leh sed počet/minuta 

H1 36 

H2 32 

H3 45 

H4 40 

H5 42 

H6 30 

H7 39 

H8 55 

H9 44 

H10 32 

H11 42 

H12 38 
Zdroj: vlastní 

 

V tabulce 3 jsou zapsány počty lehů-sedů, které hráči vykonali během jedné minuty. 

U 13letých bylo dosaženo nejnižšího výsledku 30 lehů-sedů/ minutu, u 14letých 32 lehů- 

sedů/minutu. Oba výsledky se řadí mezi podprůměrné, celkově se do kategorie 

podprůměrných zařadili 4 hráči.  

Nejvyšší hodnota u 13letých byla 45 lehů-sedů/minutu, což je výsledek nadprůměrný. 

U 14letých bylo nejvíce naměřeno 55 lehů-sedů, čímž se hráč zařadil mezi výrazně 

nadprůměrné. 

Průměr hodnot u 13letých činí 37,7, medián 39. U 14letých dosahuje průměr hodnoty 

42,2 a medián 42. 

 

 

 

 

 13 let 14 let 

minimum 30 32 

maximum 45 55 

průměr 37,7 42,2 

medián 39 42 

směrodatná 

odchylka 5,0 7,6 
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Graf 2: Srovnání hodnot lehů-sedů za minutu v rámci Unifittestu v kategorii U15 

Zdroj: Vlastní 

 

Celkově se z celé věkové kategorie U15 zařadila polovina hráčů (50 %) se svým výkonem 

lehů-sedů za minutu v rámci Unifittestu mezi průměrnou populaci, třetina hráčů (33 %) 

mezi podprůměrnou, 8 % bylo ohodnoceno nadprůměrně a 8% výrazně nadprůměrně. 
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6.3 Vytrvalostní člunkový běh 

 

Tabulka 4: Vytrvalostní člunkový běhu ve věkové kategorii U15 

 
Vytrvalostní člunkový běh 

H1 6,5 

H2 5,5 

H3 8 

H4 5,5 

H5 7 

H6 5,5 

H7 6,5 

H8 13,5 

H9 7,5 

H10 5,5 

H11 10,5 

H12 7,5 
Zdroj: vlastní 

 

Výsledky testu vytrvalostního člunkového běhu jsou zapsány v tabulce 4. 

U vytrvalostního člunkového běhu se u 13letých i u 14letých shodují minima, a to 5,5 

minut. Maxima se naopak značně odlišují, zatímco u 13letých dosahuje maximum pouze 

8 minut, u 14letých činí dokonce 13,5 minut.  

Průměr hodnot u 13letých činí 6,4 minut a medián 6,5 minut. Průměr hodnot u 14letých 

dosahuje 8,9 minut, zatímco medián pouze 7,5 minut. Takto velký rozdíl mezi průměrem 

a mediánem byl dán výrazně nadprůměrným výsledkem hráče H8. 

  

 13 let 14 let 

minimum 5,5 5,5 

maximum 8 13,5 

průměr 6,4 8,9 

medián 6,5 7,5 

směrodatná 

odchylka 0,9 2,8 
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Graf 3: Srovnání hodnot vytrvalostního člunkového běhu v rámci Unifittestu v kategorii 

U15 

Zdroj: vlastní 

 

 

Se svým výkonem 5,5 minuty se 4 hráči (33 %), tři 13letí chlapci a jeden 14letý, zařadili 

do kategorie podprůměrných. Nejvíce hráčů (42 %) dosáhlo průměrných výsledků. 

Nadprůměrně zaběhlo vytrvalostní člunkový běh 17 %, a to jeden 13letý hráč a jeden 

14letý hráč. Výrazně nadprůměrného výsledku dosáhl pouze jeden hráč (8 %), který by 

svým výkonem 13,5 minuty byl zařazen mezi výrazně nadprůměrné i podle tabulek  

Unifittestu pro 18-20 let. 
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6.4 Člunkový běh 4×10 m 

 

Tabulka 5: Člunkový běh 4×10 m 

 
Člunkový běh 4x10 (s) 

H1 11 

H2 11,8 

H3 10,5 

H4 10,9 

H5 10,4 

H6 11,7 

H7 11,2 

H8 10,2 

H9 10,4 

H10 11 

H11 10 

H12 10,4 
Zdroj: vlastní 

 

Tabulka 5 zobrazuje naměřené hodnoty v testu člunkový běh 4×10 m. Výsledky jsou 

v tomto testu celkem vyrovnané. U 13letých je minimum, tedy nejrychlejší zaběhnutý čas 

10,4 s. U 14letých hráčů činí nejrychlejší čas o 4 desetiny méně, tedy 10 s. Maximální 

hodnota, tedy nejhorší čas, byla naměřena u 13letých hráčů 11,8 s. U 14letých hráčů byla 

maximální hodnota 11 s. 

Průměr všech hodnot u 13letých dosáhnul 11,1 s a medián 10,7 s. Průměr hodnoty 

14letých byl stejný jako medián, a to 10,4 s. 

 

  

 13 let 14 let 

minimum 10,4 10 

maximum 11,8 11 

průměr 11,1 10,4 

medián 10,7 10,4 

směrodatná 

odchylka 0,5 0,3 
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Graf 4: Srovnání hodnot člunkového běhu 4x10 m v rámci Unifittestu v kategorii U15 

Zdroj: vlastní 

 

Z grafu 4 je zřejmé, že u člunkového běhu 4×10 m se žádný z hráčů nezařadil svým 

výkonem ani k výrazně podprůměrným, ani k podprůměrným hodnotám. Naopak nejvíce 

hráčů se zařadilo do kategorie nadprůměrných (58 %), čtyři hráči (33 %) se řadí do 

průměrných a jeden hráč (8 %) se řadí mezi výrazně nadprůměrné.   
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7 Diskuse 

 

Stanovil jsem si celkem 4 výzkumné otázky, ke každému testu jednu.  

Výzkumná otázka č. 1: Dosáhnou všichni hráči průměrných a lepších hodnot ve skoku 

dalekém? 

Odpověď: Ano 

V tomto testu si hráči vedli skutečně velmi dobře. V poměru 66 % ku 33 % převážili 

hráči, kteří dosáhli nadprůměrných hodnot a vyšších. Žádný z hráčů se výkonem nezařadil 

do podprůměru. Po jednom hráči z obou věkových skupin dosáhlo hodnot dokonce 

výrazně nadprůměrných. Mezi třináctiletými to byl výsledek 220 cm a mezi 

čtrnáctiletými 245 cm. Na první výzkumnou otázku můžeme odpovědět kladně. 

Tuto otázku jsem si položil, protože je výbušná explosivní síla dolních končetin 

v basketbale velmi důležitá a testovaní hráči se rozvoji této schopnosti věnují i mimo své 

speciální kondiční tréninky. Dalším důležitým faktorem takto dobrých výsledků může být 

i samotný somatotyp a delší končetiny basketbalistů. 

Výzkumná otázka č. 2: Bude se některý z hráčů prohybovat v člunkovém běhu 4×10 m 

v podprůměrných hodnotách? 

Odpověď: Ne 

Celkem 33,3 % hráčů se zařadilo do průměrných hodnot, všichni ostatní se umístili výše. 

Do výrazně nadprůměrných hodnot se oproti skoku dalekému zapsal pouze jeden hráč a 

to výkonem rovných 10 vteřin.  

V tomto testu se testovala běžecká rychlostní schopnost se změnou směru, tedy něco, co 

je této sportovní hře přímo vlastní. Různé varianty člunkových běhů jsou také jedno 

z oblíbených cvičení basketbalových trenérů napříč celým světem. I přes zmíněný fakt 

můžeme narazit v různých týmech na pomalejší jedince. Zajímalo mne tedy, jestli se 

v tomto motorickém testu někdo dostane do podprůměrných hodnot. To se nestalo. 

Všichni hráči byli průměrní a lepší. Takto dobré výsledky jsou pravděpodobně důsledkem 
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toho, že jsou na tento typ běžecké aktivity hráči poměrně zvyklí. V tréninkách využívají 

nejrůznější formy člunkových běhů a při samotném utkání či herním tréninku se tato 

pohybová schopnost uplatňuje prakticky neustále. 

Výzkumná otázka č. 3: Bude mít 60 % a více hráčů v testu leh-sed průměrné a lepší 

hodnocení? 

Odpověď: Ano 

Výsledkem mého měření bylo, že 66 % hráčů dosáhlo průměrného či lepšího hodnocení. 

Oproti předchozím dvěma testům však bylo více hráčů pouze na průměrných hodnotách 

a někteří dokonce podprůměrní.  

V testu leh-sedu jsem nepředpokládal tak dobré výsledky jako u testů předchozích 

z několika důvodů, které se nyní pokusím blíže osvětlit. Za prvé je test zaměřen na 

posouzení úrovně vytrvalostně silové schopnosti břišního svalstva 

a bedrokyčlostehenních přitahovačů, které nesouvisí tak úzce s podávaným výkonem 

v basketbalu jako schopnosti testované v předešlých testech. Za druhé, vzhledem 

k poměrně nesnadně kontrolovatelnému provedení a zdravotním rizikům s tím spojených, 

není trenéry tento typ cviku preferován, a tudíž hráči na tento typ zátěže nejsou zvyklí. 

Za třetí, mohou být výsledky tohoto testu negativně ovlivněny somatickými vlastnostmi 

hráčů, kdy zejména větší tělesná výška hraje z biomechanického hlediska zápornou roli. 

Přes všechny výše zmíněné faktory, které mohou výsledek negativně ovlivnit, a vzhledem 

k častému tréninku hráčů (3–4× týdně), jsem očekával, že se většina hráčů alespoň na 

průměr dostane. To se potvrdilo. Při formulaci této výzkumné otázky jsem též vycházel 

z diplomové práce Libora Švandrlíka (2017), kde chlapecké kategorie (13 a 17 let) vyšly 

celkově v průměrných hodnotách vzhledem k běžné populaci.  
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Výzkumná otázka č. 4: Bude průměr u obou věkových skupin testovaného souboru ve 

vytrvalostním člunkovém běhu v intervalu průměrných hodnot dle Unifittestu? 

Odpověď: Ne 

Ve skupině 13letých je průměr 6,4 minuty možno zařadit do průměrného hodnocení 

v rámci Unifittestu. U 14letých je však celkový průměr 8,9 minuty, což je v intervalu 

nadprůměrného hodnocení. Z tohoto důvodu na čtvrtou výzkumnou otázku musíme 

odpovědět záporně. Zde je potřeba zdůraznit, že vyšší hodnota průměru u 14letých je 

značně ovlivněná hráčem H8, který svým výkonem 13,5 minuty předčil má očekávání. 

Tento hráč se věnuje vyjma basketbalu také atletice, ve které je aerobní zdatnost rozvíjena 

více. Poměrně velké procento hráčů (33 %) pak dosáhlo hodnot pouze podprůměrných. 

Při stanovení této otázky jsem vycházel z toho, že běžecké vytrvalostní schopnosti je 

dáván v samotném tréninku jen relativně malý prostor, a proto závisí více na 

individuálním přístupu hráčů, který však často nemusí být adekvátní, neboť vyžaduje 

poměrně velké volní úsilí. Dále jsem též přihlédl k výzkumu Libora Švandrlíka (2017), 

kde většina jím testovaných hráčů basketbalu dosáhla výsledků průměrných. Na výsledek 

v tomto testu mohlo mít negativní roli to, že většina hráčů test dělala poprvé a nemusela 

tak správně zvolit požadované tempo běhu. U tohoto typu pohybové zátěže též nesmíme 

zapomínat na vliv volního úsilí, kdy mají někteří hráči tendenci test ukončit dříve, než 

dosáhnou skutečné hranice svých kondičních možností.  
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8 Závěr 

 

V teoretické části jsem se pokusil shrnout dosavadní poznatky o pohybových 

schopnostech s přihlédnutím k jejich zastoupení v basketbalu. Dále jsem krátce pojednal 

o základních rysech a specifikách hry basketbal.  

Hlavním cílem mé práce bylo zjistit úroveň pohybových schopností u basketbalistů 

v kategorii U15 (ročníky 2006 a 2007 v sezóně 2020/2021). Tuto úroveň jsem pak 

porovnal s běžnou populací měřenou v projektu Unifittest. Očekával jsem, že bude 

testovaná skupina díky častému a pravidelnému basketbalovému tréninku výrazně lepší 

zejména v těch schopnostech, které mají užší vztah k tomuto sportu. K ověření svého 

předpokladu jsem si stanovil čtyři výzkumné otázky. 

U první výzkumné otázky jsem předpokládal, že všichni testovaní hráči dosáhnou 

průměrných a lepších hodnot ve skoku dalekém. To se mi skutečně potvrdilo s velmi 

kladným výsledkem. 

Ve druhé výzkumné otázce jsem zjišťoval, zda bude v souboru testovaných nějaký hráč, 

který nebude schopen splnit průměrný čas v člunkovém běhu 4×10 m dle norem 

Unifittestu. Žádný takový hráč se v mém výzkumném souboru skutečně nenašel. 

Třetí výzkumná otázka se zabývala tím, zda bude mít 60 % a více hráčů v testu leh-sed 

průměrné a lepší hodnocení. Tento můj předpoklad se naplnil, průměrné a lepší hodnocení 

mělo celkem 66 % hráčů.  

Čtvrtou výzkumnou otázkou jsem se ptal, zda bude průměr obou věkových skupin v mém 

souboru ve vytrvalostním člunkovém běhu v intervalu průměrných hodnot dle 

Unifittestu. Předpokládal jsem, že tomu tak bude, neboť rozvoji této schopnosti se 

zmínění basketbalisté tolik nevěnují. To se nepotvrdilo, neboť u 14letých byl průměr 

hodnot vyšší, a to především díky jednomu z hráčů, který se vedle basketbalu věnuje 

i atletice. 

Při volení výzkumných otázek jsem předpokládal, že struktura sportovního výkonu 

v basketbalu a odborné vedení ze strany trenérů testovaného souboru budou mít 
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signifikantní vliv na zlepšení zvláště těch pohybových schopností, které hráči uplatňují 

nejvíce. Rozdíly ve skoku dalekém a člunkovém běhu 4×10 m byly skutečně výrazné a do 

jisté míry odráží vyšší specificitu tréninku této věkové kategorie. Druhé dva testy nevyšly 

v porovnání s běžnou populací tak dobře.  

Nedostatek a naopak jistý potenciál vidím ve výsledcích vytrvalostního člunkového běhu. 

Ačkoliv jsou pro basketbal typické rychlé, dynamické a poměrné krátké časové úseky 

hry, je i maximální aerobní kapacita významnou komponentou. Tato schopnost je důležitá 

z důvodu, aby hráči vydrželi vysokou intenzitu zatížení po celé utkání, a nesnižoval se 

tak s postupem času jejich herní výkon. Pro potvrzení a zjištění skutečné úrovně aerobní 

kapacity hráčů by bylo přínosné využít sporttesterů během soutěžních utkání a kondičních 

tréninků. V závislosti na výsledku měření se pak případně více zaměřit na rozvoj této 

schopnosti. 

Výsledky, které přinesl můj výzkum, korespondují se strukturou sportovního výkonu 

v basketbale, jak byl popsán v teoretické části mé práce. Pokud chceme vychovávat 

basketbalovou mládež pro současný elitní basketbal, neměli bychom zapomínat na 

žádnou komponentu sportovního výkonu. Kondiční faktory jsou relativně snáze 

ovlivnitelné a trenéři by měli usilovat o to, aby právě tyto faktory nebyly limitujícím 

faktorem nadějných hráčů. Světový basketbal je v současnosti na takové úrovni, že 

úspěšný hráč musí být nejen velmi šikovný, ale musí být též mimořádně dobře kondičně 

vybavený. Kondiční schopnosti na vysoké úrovni pak usnadňují zvládání správné 

techniky a udržení optimálního výkonu po celé soutěžní utkání. 

Bylo by jistě přínosné podobný výzkum uskutečnit ještě v dalších českých 

basketbalových oddílech na podobné výkonnostní úrovni a udělat širší komparaci. 

Výsledky by se například daly porovnat i ve vztahu k velikosti klubu, počtu tréninkových 

jednotek týdně atp. 
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10 Přílohy 

 

Příloha 1: Rozdíly v jednotlivých systémech basketbalových lig: 
 

FIBA NBA NCAA 

Hrací čas 
4x10 min, 5minut 

prodloužení 

4x12 min, 5 minut 

prodloužení 

2x20 min, 5 minut 

prodloužení 

Rozměry hřiště 

(m) 
28x15 28.65 x 15.24 28.65 x 15.24 

Čas na střelbu 
24 sekund/14 sekund 

po doskoku 

24 sekund/14 sekund 

po doskoku 

30 sekund/20 sekund 

po doskoku 

Zónová obrana Legální 

Legální, avšak bránící 

hráč nesmí stát déle 

jak 3 sekundy ve 

vymezeném území 

Legální  

Vzdálenost 3 

bodového území 
6.75m (6.60m v rohu) 7.24m (6.70m z rohu) 6.75m (6.60m z rohu) 

Max. počet hráčů 

družstva 

zapsaných na 

utkání 

12 13 13 

Zdroj: http://www.fiba.basketball/basic-rules#tab=element_2_1 [cit.2021-02-6] 
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Příloha 2: Rozměry basketbalového hřiště (FIBA) 

 

Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Basketball_-_FIBA_-_field_diagram_-en.svg 
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Příloha 3: Rozměry basketbalového hřiště (NBA) 

 

Zdroj:https://www.dimensions.com/element/basketball-court 

 

 

Příloha 4: Souhrnná tabulka výsledků jednotlivců  

 

Skok daleký z 

místa 

Leh sed 

počet/minuta 

Vytrvalostní 

člunkový běh 

Člunkový běh 

4x10 m 

H1 4 3 3 4 

H2 3 2 2 3 

H3 4 4 4 4 

H4 3 3 2 4 

H5 5 3 3 4 

H6 3 2 2 3 

H7 4 3 2 3 

H8 5 5 5 4 

H9 4 3 3 4 

H10 3 2 2 3 

H11 4 2 5 5 

H12 4 3 3 4 
Zdroj: vlastní, 2 – podprůměrný, 3 – průměrný, 4 – nadprůměrný, 5 – výr. nadprůměrný 
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Příloha 5: Testovací arch

 

Zdroj: Měkota a kol. (2002)



66 

 

Příloha 6: Tabulky Unifittest 13 a 14 let 

 
 

 

 
Zdroj: Měkota a kol. (2002) 


