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Abstrakt 

 

Název:   Porovnávání úrovně zatížení u různých typů malých fotbalových her v 

kategorii starších žáků. 

 

Cíle:  Cílem této diplomové práce bylo zjistit vliv jednotlivých proměnných 

parametrů (cíl hry, zapojení brankářů, zapojení univerzálů, pravidel) u 

malých fotbalových her (SSG) na vnější a vnitřní zatížení hráčů u elitních 

hráčů kategorie U14. 

 

Metody:  Výzkumný soubor byl tvořen 10 hráči z kategorie U14. Data byla 

zaznamenávána pomocí přístrojů GPSports a hrudního pásu Polar T34. 

Každá z porovnávaných malých her se lišila cílem, počtem hráčů, pravidly a 

velikostí hrací plochy. V průběhu testování jsme měřili naběhanou 

vzdálenost (m/min), rychlost (km/h), srdeční frekvenci (tepů/min), 

akcelerace a decelerace (m.s-2) a pohybovou činnost s vysokým 

metabolickým výkonem (m/min). 

      

Výsledky: Výsledky práce prokázali, že jednotlivé formáty SSG mají rozdílný vliv na 

vnější a vnitřní zatížení hráčů. V měřených pozičních hrách hráči naběhali 

větší vzdálenosti než při hrách s brankáři. Zatímco průměrná maximální 

rychlost byla ve všech hrách podobná, tak v pozičních hrách byla oproti 

hrám s brankáři naměřena u hráčů vyšší průměrná rychlost. Výsledky dále 

ukazují, že vnější zatížení u ofenzivního univerzála bylo větší než u 

ostatních hráčů. Tento hráč naběhal oproti ostatním hráčům větší vzdálenost 

a byla u něho naměřena výrazně vyšší hodnota HMLD. Při porovnání 

útočníků a obránců ve hře 5v5 (3v2, 2v3) jsme zjistili vyšší průměrnou i 

maximální srdeční frekvenci u útočníků. Tito hráči dosáhli také vyšších 

hodnot HMLD. 



 

Závěr:   Jednotlivé formáty malých fotbalových her mají rozdílný vliv na vnější a  

vnitřní zatížení hráčů a z toho důvodu by měli být vybírány na základě cílů 

tréninkové jednotky. 

 

Klíčová slova: fotbal, malé fotbalové hry, zatížení, GPS systém 



 

 

Abstract 

 

Title: Comparing the level of load in different types of small football games in       

young junior category 

 

Objectives: The aim of this diploma thesis is to determine the influence of individual 

variable parameters (goal of the game, involvement of goalkeepers, 

involvement of jokers, rules) in small football games (SSG) on external 

and internal load of players in elite players of category under 14. 

 

Methods:  The research group consisted of 10 players from the U14 category. Data 

were recorded using GPSports and a Polar T34. Each of compared small 

games differed in goal, number of players, rules and size of the playing 

area. During testing, we measured the total distance (m/min),  

speed (km / h), heart rate (heart rate/min), acceleration and deceleration 

(m.s-2) and high metabolic load distance (m/min) 

 

Results:       From the results of the work, we confirmed that the individual SSG 

formats have different effects on the external and internal load of players. 

Players ran greater total distances in measured position games, than in 

games with goalkeepers. While the average maximum speed was very 

similar in all games, in positional games compared to games with 

goalkeepers, the players measured a higher average speed. The results 

further show that the external load on the offensive universal was greater 

than for other players. This player ran a greater total distance than the other 

players and had a significantly higher HMLD value. Comparing attackers 

and defenders in the game 5v5 (3v2, 2v3), we found a higher average and 

maximum heart rate in attackers. These players also achieved higher 

HMLD values. 



 

 

Conclusion: Different formats of small football games have different effects on the 

external and internal load of players and for that reason should be selected 

based on the aim of the training. 

 

Keywords: football, small football games, loads, GPS system 



 

Seznam zkratek 

SSG – Small Sided Games – malé intervalové hry 

GPS – Global positioning system 

U14 – tým věkové kategorie hráčů do 14 let 

cm – centimetr 

kg – kilogram 

max – maximum 

min – minimum 

km/h – kilometrů za hodinu 

VO2 – spotřeba kyslíku 

VO2 max – maximální spotřeba kyslíku 

UMT – umělá tráva 

SF – srdeční frekvence 

SFmax – maximální srdeční frekvence 

m – metry / metrů 

ATP – Adenosintrifosfát 

ATP-CP – Kreatinfosfátový systém, anaerobní alaktátový systém 

CP – Kreatinfosfát 

RSA – Repeated Sprint Ability – Schopnost opakovaného sprintu 

SG – Sided Games – intervalové hry 

AEP – aerobní práh 

ANP – anaerobní práh 

mmol.l-1 – milimol na litr 

IZ:IO – interval zatížení: intervalu odpočinku 
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1  ÚVOD 

Fotbal je celosvětový fenomén a patří mezi jedny z nejpopulárnějších 

sportovních her. Jeho výhodou je finanční a materiální nenáročnost, a proto je rozšířen i 

do méně rozvinutých zemí. Fotbal hrají lidé od raného věku až do dospělosti. Má 

komplexní povahu a zahrnuje kondiční, technické, taktické a psychické schopnosti. 

V posledních letech se fotbal neustále zrychluje, hráči tak mají čím dál tím méně 

času a prostoru na řešení jednotlivých herních situací, do kterých se v utkání dostávají. 

Velkou zásluhu na tom mají vědecké poznatky a vstup moderních technologií, které 

detailně analyzují hru. Díky tomu se může zkvalitňovat tréninkový proces nejen u 

dospělých, ale také v mládežnických kategoriích. 

V této diplomové práci jsme se zaměřili na porovnání úrovně vnějšího a 

vnitřního zatížení u různých typů malých fotbalových her v kategorii starších žáků. Toto 

téma jsem si zvolil, protože fotbal patří k důležitým součástím mého života, neboť jsem 

stále aktivní hráč a trenér. Během této diplomové práce jsem měl možnost vyzkoušet si 

práci s Global positioning system (GPS), který se využívá v profesionálním fotbale. Za 

tuto možnost jsem velice rád, neboť mě to velice obohatilo a věřím, že tyto nabyté 

zkušenosti využiji i v budoucnosti. 

V posledním desetiletí se intervalové hry, mezi které patří i small sided games 

(SSG), neboli malé fotbalové hry, využívají jako způsob rozvoje kondiční, technické a 

taktické stránky hráčů (Jones a Drust, 2007). Velkou výhodou malých fotbalových her 

je to, že poskytují hráčům relativně stejné podmínky, s nimiž se hráči setkávají 

v soutěžním utkání. 

Wein (2004) uvádí, že motorické učení, kterým se hráči učí hrou (praktickým 

tréninkem), je úzce spojena s kognitivním učením a učením percepce. Pokud se ve 

hrách dodrží vysoká intenzita pohybu, mají tyto hry za následek rozvoj fyziologických 

parametrů. Více než polovina situací, kdy družstvo ztratí držení míče či výhodnou 

pozici, je spojena se špatným rozhodnutím, kondiční připraveností či technikou hráčů. 

V teoretické části diplomové práce se věnuji rešerši odborné literatury, která se 

zabývá kondičními požadavky na hráče v utkání, charakteristikou staršího školního 

věku, externím a interním zatížením, problematikou malých fotbalových her a vlivem 

jednotlivých faktorů na vnější a vnitřní zatížení hráčů. 
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V praktické části práce jsme porovnávali vybrané malé fotbalové hry a jejich 

vliv na vnější a vnitřní zatížení u elitních hráčů kategorie do 14 let (U14). Veškerá data 

jsme získali z přístrojů GPSports a hrudních pásů Polar T34, které měli hráči 

připevněné na těle. Terénní měření probíhalo během dvou tréninkových jednotek této 

věkové kategorie. Naměřená data jsem zpracoval v programu Team AMS a následně 

analyzoval. 

Pevně věřím, že výsledky mé práce budou přínosné trenérům, hráčům a lidem, 

jež se problematikou malých fotbalových her zabývají a přinesou nové informace 

k tréninkovému procesu kategorie starších žáků. 
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1  Pohybová a fyziologická charakteristika herního výkonu 

v utkání 

2.1.1  Herní výkon 

Bangsbo et al. (2006) uvádí, že výkon ve vrcholovém sportu závisí na vzájemně 

se ovlivňujících technických, taktických, fyziologických a psychologicko-sociálních 

charakteristikách sportovce. 

Dle Dovalila (2009) se vlivem vrozených dispozicí, prostředí a záměrného 

tréninku vytváří skladba psychofyzických předpokladů k různým typům sportovní 

činnosti.  Struktura sportovního výkonu (Obr. 1) se skládá z jednotlivých, vzájemně 

propojených částí neboli faktorů. Tyto faktory dělíme na somatické, kondiční, taktické, 

technické a psychické. Jejich společným znakem je jejich ovlivnitelnost tréninkem a 

bere se na ně zřetel při výběru talentovaných jedinců. 

Obrázek 1 - Struktura sportovního výkonu 

 

Zdroj: Dovalil et al. (2009) 
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Psotta et al. (2006) uvádějí, že u hráčů došlo ke zvýšení jejich tělesné výkonnosti 

v důsledku několika faktorů, v důsledku profesionalizace fotbalu, péče o talentovanou 

mládež, zkvalitnění výživy, uplatňování systematického a vědeckého přístupu 

k tréninku a mnoha dalších faktorů. 

Úroveň zatížení hráče v utkání vyplývá z obsahu jeho celkové činnosti. Je to 

myšleno z hlediska vnímání, rozhodování, realizace herních činností jednotlivce, jejich 

řetězení, herních kombinací a dalších. Fotbal je náročný nejen po kondiční stránce, ale 

klade nároky i na psychické procesy jako je vnímání, myšlení a rozhodování. Řešení 

jednotlivých herních situací je závislé na rozvoji duševních schopností i na 

vědomostech a zkušenostech. (Votík, 2005). 

Psotta et al. (2006) zakončuje s tím, že v moderním fotbalu se na vrcholové 

úrovni zapojuje čím dál větší počet hráčů v obou fázích hry a zrychluje se přechodová 

fáze – jak z obrany do útoku, tak obráceně. Hráči se v útočné fázi hry v jednotlivých 

blocích prolínají jak horizontálně, tak vertikálně. 

 

2.1.2  Pohybová charakteristika herního výkonu v utkání 

Bangsbo a Krustrup (2009) uvádí, že fotbal je velice komplexní sport. Pokud se 

podíváme na energetické aspekty výkonu tak můžeme říct, že fotbal je sport vytrvalosti 

a rychlosti.  

S tímto, tvrzení souhlasí i Malý et al. (2014), který mezi důležité fitness 

komponenty, které zajišťují úspěch ve fotbale, řadí mimo rychlost a vytrvalost ještě 

agility. 

Dalším důležitým prvkem ve fotbale je vysoká aktivita během hry a zrychlení na 

krátkou vzdálenost. To může rozhodovat o úspěchu a neúspěchu v důležitých fázích hry 

jak u dospělých, tak u mladých fotbalistů. 

Bangsbo (1994) uvádí, že herní výkon tvoří široká škála pohybových činností, 

přičemž dominantní činností je chůze a běh v různých rychlostech. Dále uvádí, že 

činnost s míčem, u jednotlivých hráčů, se pohybuje od 1-3 minut za utkání. 

S tímto souhlasí i Stolen et al. (2005), který uvádí, že činnosti s míčem činí 

2-3 % z celkového času.  
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Jebavý, Hojka, Kaplan (2017) říkají, že výkon hráče ve fotbalu je 

charakterizován střídáním stoje, chůze, běhů v různých rychlostech a dalších 

lokomočních činností. Tyto činnosti se mění ve velmi krátkých časových intervalech 2–

8 vteřin.  

Grasgruber a Cacek (2008) uvádějí, že vrcholový hráč naběhá za utkání okolo 11 

km. Je však logické, že naběhaná vzdálenost se liší hráč od hráče a zároveň post od 

postu, jak ukazuje tabulka číslo 1. Z naběhané vzdálenosti 25-27 % připadá na chůzi, 

37-45 % na klus, 6-8 % na pohyb pozpátku, 6-11 % na rychlý běh či sprint. Přibližně 20 

% je využito na řešení jednotlivých herních činností. Carling a Dupont (2011) a Mohr a 

et alkol. (2003) uvádí, že celková naběhaná vzdálenost, běh ve vysoké intenzitě a 

četnost sprintů, je ve druhé polovině utkání nižší než v prvním poločase. Carling a 

Dupont (2011) ve své studii uvádí, že výkon spojený s technickými dovednostmi si 

elitní francouzští hráči byli schopni udržet stejný po celou dobu utkání. 

Verheijen (1998) zpracoval (tabulka č. 1) pohybovou činnost hráčů v utkání u 

jednotlivých hráčských postů, ze které je vidět, že každá pozice má jiné naběhané 

vzdálenosti v jednotlivých pohybových činnostech. 

 

Tabulka 1 - Diferenciace pohybové činnosti u jednotlivých hráčských funkcí u vybraného 

týmu 1. anglické ligy 

Zdroj: Verheijen (1998) 

 

Psotta (2006) tvrdí, že mnohem větší nároky na běžeckou práci a četnost činností 

s míčem, jsou kladeny na střední záložníky v porovnání s obránci a útočníky. Střední 
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záložníci vykonávají zvýšenou běžeckou aktivitu ve středních a vysokých rychlostech, 

zatímco útočníci vykonávají mnohem vyšší četnost sprintových náběhů v porovnání 

s obránci a středními záložníky. To potvrzuje ve své studii také Dellal et al. (2011), ve 

které píše, že střední obránci a hráči středního defenzivního záložníka překonali 

nejmenší vzdálenost uraženou ve vysokých rychlostech a ve sprintu, zatímco útočníci 

překonali největší vzdálenost ve vysokých rychlostech. Existují však výrazné 

 rozdíly, mezi hráči na stejné pozici, které mohou souviset s herním stylem a mohou 

vysvětlovat, proč jiné studie nalezly odlišné výsledky. Jako příklad tohoto tvrzení 

Dellal et al. (2011) ukazuje výsledky naběhané vzdálenosti ve sprintu defenzivních 

záložníků La Ligy (203.3 m) a Premier League (245.8 m). 

Jebavý, Hojka, Kaplan (2017) doplňují, že od hráčské pozice by se měla odvíjet 

individualizace kondičního tréninku.  

Mohr et al. (2003) zpracoval (grafu č. 1) typy lokomoce hráčů a jejich 

procentuální podíl z celkové doby utkání, kde uvádí, že nejvíce stráví hráči v chůzi, stoji 

a klusu. Podíl sprintu z celkové doby utkání je pouze 1,4 %. 

Graf 1 - Typy lokomoce a jejich procentuální podíl na celkové době utkání 

 

Zdroj: Mohr et al. (2003) 

Dle Buchty (2013) je pro současný fotbal charakteristické zvyšování tempa 

v utkání. Profesionální hráči absolvují delší vzdálenosti ve vysokých až maximálních 

rychlostech a realizují vyšší počet sprintů oproti hráčům na nižší hráčské úrovni.  
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Stolen et al. (2005) souhlasí a dodává, že důležité činnosti jako krátké sprinty, 

osobní souboje nebo výskoky jsou prováděny v maximálních intenzitách. Tyto činnosti 

vykonává hráč v 1-11 % z celkové naběhané vzdálenosti v závislosti na hráčském postu.  

To potvrzují i Reilly a Gilbourne (2003), kteří zjistili, že v dánském 

profesionálním fotbale je o 37 % větší zastoupení sprintů v celkové absolvované 

vzdálenosti, než tomu bylo v 90. letech. 

Dále Ingebrigtsen et al. (2012) zjistili, že nejlepší týmy v dánské lize překonaly 

o 30–40 % více naběhané vzdálenosti ve vysokých rychlostech ve srovnání s týmy ze 

středu a spodku tabulky. Na druhou stranu Di Salvo et al. (2013) zjistili, že hráči 2. 

nejvyšší anglické soutěže naběhali větší vzdálenost ve vysokých rychlostech a ve 

sprintu než hráči Premier League, i když rozdíly byly malé.  

Bradley et al. (2013) srovnávali stejným způsobem zápasovou výkonnost hráčů 

ve třech nejlepších fotbalových soutěžích v Anglii. Zjistili, že hráči ve druhé 

(Championship) a třetí (League 1) soutěži prováděli více vysokorychlostního běhu (> 19 

km/h) než v Premier League (803, 881 a 681 m), což byl i případ sprintu (308, 360 a 

248 m). Do měření byly zapojeny všechny herní posty. Rozdíly mohou souviset se 

stylem hry, kdy týmy Premier League využívají spíše taktiku držení míče než taktiku 

dlouhých nakopávaných míčů, která se obvykle používá v nižších soutěžích, což 

dokazuje hlavní vliv taktiky na fyzický výkon. 

Reilly (1994) uvádějí, že hráč provede kolem 1000 změn v pohybové a herní 

činnosti během utkání. Mohr, Krustrup a Bangsbo (2003) uvádějí až 1400 změn. 
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Tabulka 2 - Model pohybové aktivity hráče v utkání 

 

Zdroj: Psotta et al. (2006) 

 

Psotta et al. (2006) uvádějí (Tabulka 2) četnost jednotlivých činností s míčem a 

lokomočních činností bez míče. Jak je vidět, tak je rozptyl četností u jednotlivých 

činností relativně veliký, neboť každý post na hřišti má odlišné úkoly, a tudíž i četnosti 

jednotlivých činností (viz. tabulka 1) a rozdíl v naběhané vzdálenosti mezi středními 

záložníky a středovými obránci. 

Dufour (2015) považuje kondiční přípravu pro optimální výkon za velice 

důležitou. Votík (2005) rozlišuje herní trénink, kde je přítomen míč a kondiční trénink, 

ve kterém míč přítomen není, v němž rozvíjíme pohybové schopnosti nespecifickým 

způsobem např. běh v terénu, posilovna atd.…) 

Dufour (2015) pokračuje s tím, že kondiční připravenost hráčů se nechá změřit 

pomocí měřící techniky. Na druhou stranu uvádí, že rychlost herního myšlení je těžko 

měřitelná. Jedná se o čtení hry, kterým myslíme řešení a vyhodnocování herních situací, 

které se neustále mění – prostor, přítomnost ostatních hráčů, míč atd. Ve sportovních 

hrách nejsou startovní signály předem dané jako v například atletických disciplínách, 

ale vychází z herních situací, které jsou velmi proměnlivé a vycházejí z jedinečnosti 

hry.  
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Čtyři základní kategorie dle Bangsba et al. (2006), které jsou podmínkou pro 

vrcholový výkon: 

- schopnost provádět dlouhotrvající cvičení 

- schopnost provádět cvičení ve vysoké intenzitě 

- schopnost sprintu 

- schopnost vytvářet vysoký silový výkon. 

 

2.1.3  Fyziologické charakteristiky herního výkonu 

Ekblom (1986) charakterizuje fotbal jako vysoce intenzivní, přerušované 

nekontinuální cvičení. Psotta et al. (2006) uvádí, že určit fyziologický profil hráčů 

fotbalu je obtížnější než v individuálních sportech. Je to z toho důvodu, že úspěšnost 

týmu závisí na koncepci a organizaci týmového výkonu, na vlastní činnosti a 

soudržnosti týmu. 

Votík (2005) říká, že z fyziologického hlediska, klade fotbal vysoké nároky na 

nervosvalové a látkové regulační systémy, které řídí pohybovou činnost hráče.  

Psotta et al. (2006) zdůrazňují důležitost fyziologického profilu hráče pro 

pochopení specifických nároků fotbalu. 

 

Aerobní požadavky na hráče  

Havlíčková et al. (2008) udávají, že aerobní vytrvalost vytváří výkonnostní 

předpoklad pro pohybový výkon vytrvalostního charakteru, pro který je typické, že 

potřebná energie je dodávána štěpením energetických rezerv za přístupu kyslíku 

(aerobní glykolýza, lipolýza). Psotta et al. (2006) souhlasí a dodává, že hlavní 

energetické zdroje pro svalovou činnost hráčů u aerobního výkonu jsou cukry a tuky. 

Dále Psotta et al. (2006) udávají, že průměrná spotřeba kyslíku (VO2) hráče 

v průběhu utkání se pohybuje mezi 70-75 % maximální spotřeby kyslíku (VO2max). 

Tato hodnota odpovídá intenzitě zatížení 5-10 % pod anaerobním prahem, což je něco 

okolo 80-93 % maximální hodnoty srdeční frekvence. S tím souhlasí i Ekblom (1986) a 

Bangsbo (1994), kteří uvádějí průměrnou srdeční frekvenci kolem 85 % z maximální 
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srdeční frekvence. Dále uvádí, že teplota jádra je v rozmezí 39–40 ° C během hry. 

Protože fotbalové utkání trvá 90 minut, tak se jedná o poměrně vysokou intenzitu 

fyziologického zatížení. 

Je vidět, že běh ve středních rychlostech, který Psotta et al. (2006) uvádí při 

rychlostech 13-16 km.hˉ¹ a který vyžaduje vyšší obrat aerobního metabolismu, 

představuje pouze 5-15 % z celkové doby utkání. Ke spotřebě kyslíku dochází i při 

činnostech vyšší a maximální intenzity, jež je hrazena aerobním a anaerobním 

systémem současně. 

 

Anaerobní požadavky na hráče 

Psotta et al. (2006) udává, že se jedná o činnost submaximální až maximální 

intenzity, při níž nedochází k dostatečnému přísunu kyslíku ke svalům, v nichž se začne 

tvořit zakyselené ph a tím pádem dochází ke snížení intenzity pohybové činnosti nebo 

její předčasnému ukončení. Hlavní zdrojem energie pro tento svalový výkon jsou 

makroergní substráty ve formě adenosintrifosfátu (ATP) a kreatinfosfátu (CP). 

Pokud není výkon o maximální intenzitě delší než 5 vteřin, tak jsou tyto fosfáty 

klíčovým zdrojem energie.  

Pozorování, že elitní fotbaloví hráči provádějí během hry 150–250 krátkých a 

intenzivních akcí (Mohr et al., 2003), naznačuje, že rychlost obratu anaerobní energie je 

během období hry vysoká. I když to nebylo přímo studováno, intenzivní cvičení během 

hry by vedlo k vysoké míře rozkladu kreatinfosfátu (CP), který je do značné míry znovu 

syntetizován v následujících obdobích lokomoce s nízkou intenzitou (Bangsbo, 1994). 

Psotta (2006) předpokládá, že na základě měření se koncentrace CP ve svalech 

během utkání se neustále mění v rozsahu 50-90 % klidové hodnoty. Dle tohoto měření 

se předpokládá, že pohybová činnost v utkání se provádí obvykle v podmínkách 

neúplného zotavení, neboť je předpoklad, že k úplné resyntéze CP dochází jen velmi 

zřídka. 

Svalový glykogen je důležitým substrátem pro hráče fotbalu, jak vyplývá z 

různých studií, kde byl glykogen měřen. Saltin (1973) zjistil, že pokud měl hráč před 

utkáním nízkou hladinu glykogenu (~ 45 mmol/kg hmotnosti), tak byly zásoby 
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glykogeny téměř vyčerpány už v poločase. V této studii měli někteří hráči, kteří zahájili 

hru s normálními hladinami glykogenu ve svalech (~ 100 mmol/kg hmot.), do poloviny 

stále poměrně vysoké hodnoty, ale na konci hry byli pod 10 mmol/kg hmot.. Jiní autoři 

zjistili, že u hráčů je po utkání koncentrace glykogenu ve svalech je 40–65 mmol/kg. 

(Krustrup et al., 2006), což naznačuje, že zásoby svalového glykogenu nejsou vždy 

vyčerpány do konce fotbalového utkání. Analýzy jednotlivých svalových vláken po hře 

však odhalily, že značný počet vláken je do té doby vyčerpán nebo částečně vyčerpán, 

což může být jedním z důvodů, proč se zdá, že ke konci utkání dochází k únavě 

(Krustrup et al., 2006). 

Koncentrace laktátu v krvi se pohybuje na vysokých úrovních. Nálezy laktátu u 

jednotlivých hráčů v průběhu utkání se pohybují v pásmu od 4-12 mmol. lˉ¹, výjimečně 

15 mmol. lˉ¹. Ekblom (1986) uvádí průměrné hodnoty laktátu od 7-8 mmol. lˉ¹. 

Bangsbo (1994) zakončuje s tím, že časový poměr intervalů mezi submaximální 

a maximální rychlostmi a činnosti nižší intenzity je v rozmezí 1:14 až 1:7 a proto je 

jedním z nejdůležitějších faktorů pro výkon fotbalisty rozvoj rychlostní vytrvalosti. 
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2.2  Kondiční pohybové schopnosti 

Carling, Gall a Dupont (2012) uvádí, že v současnosti jsou na hráče kladeny 

větší fyzické nároky, a tudíž se fyzická příprava stala nepostradatelnou součástí 

fotbalistů. S tím souhlasí i Lingen (2016) a dodává, že je v současném fotbale stále 

méně prostoru a času na řešení herních situací.  

Carling, Gall a Dupont (2012) pokračují s tím, že příprava kondičních 

schopností spočívá v optimálním rozvoji obecných pohybových schopností a funkcí 

všech vnitřních orgánů. K rozvoji kondičních schopností se užívají specifická i 

nespecifická cvičení o různém objemu a intenzitě. Díky dobré kondiční připravenosti 

dokáže hráč lépe zvládnout a zdokonalovat svou techniku a z této připravenosti vzniká 

obecná a speciální výkonnost. 

Perič a Dovalil (2010) dodávají, že výkon hráče v utkání závisí na rozvoji 

pohybových schopností. 

Kondiční příprava rozvíjí schopnosti ve dvou oblastech: 

- vytvoření co nejširší pohybové základny 

- rozvoj specifických pohybových schopností 

 

Dovalil (2009) pokračuje, že kondiční příprava patří do složek tréninku a 

primárně se zaměřuje na ovlivnění pohybových schopností sportovce. Pohybové 

schopnosti patří k významným faktorům většiny sportovních výkonů, ve svém celku 

mají také podstatný význam jako kondiční základ sportovní výkonnosti vůbec. Kondiční 

příprava také zasahuje do různých fyziologických funkcí lidského těla, ale dotýká se i 

procesů psychických. Aby hráč podal dobrý sportovní výkon, je k tomu nezbytná 

správná činnost plic (zajišťují přenos kyslíku), srdce (řídí krevní oběh) a svalů (provádí 

pohyby) a tak se se trénink často zaměřuje na zlepšení funkcí těchto orgánů. 

Lehnert et al. (2010) dělí kondici na obecnou a speciální. Na obecnou kondici se 

zaměřujeme zejména v tréninku dětí a mládeže. Cílem obecné přípravy je všestranný 

rozvoj všech pohybových schopností, a to pomocí nespecifických adaptací. Naopak při 
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tréninku speciální kondice, která se specializuje už na jeden konkrétní sport, se 

využívají specifické adaptace. V dnešní době je velké množství různých druhů 

kondičního tréninku, proto je důležité vybrat správnou tréninkovou metodu, pomocí 

které naplníme stanovené tréninkové cíle rozvoje kondice. Je důležité správně pracovat 

s komponentami zatížení, které určují velikost zatížení. Jedná se o intenzitu, objem, 

frekvenci, dobu trvání a druh zatížení. 

Bedřich (2006) doplňuje, že by se trénink měl podobat charakteristice zatížení 

hráče v utkání, a to jak v aspektu pohybové struktury, tak i například dobou a intenzitou 

zatížení. Bedřich preferuje při kondiční přípravě zařazovat činnosti s míčem, ale 

zároveň dodává, že ne vždy je to realizovatelné a vhodné, pokud se jedná o stimulaci 

silových schopností a flexibility. Musíme také počítat s tím, že při aktivitách s míčem se 

intenzita zátěže zvyšuje o 10–15 %. 

 

Podle Bauera (2006) je nedílnou součástí kondičního tréninku rozvoj těchto 

pohybových schopností: 

- všeobecná a speciální vytrvalost, 

- schopnost rychlé orientace při hře, 

- schopnost rychlého uplatnění s míčem i bez míče, 

- specifické schopnosti (síla využitá při osobních soubojích, střelbě, atd…), 

- pohyblivost a tělesná obratnost. 

 

Lingen (2016) se v kondičním tréninku zaměřuje především na: 

- rychlost – startovní a lokomoční, 

- síla – důraz na plyometrický trénink + core (tělesné jádro), 

- agility – cvičení na obratnost, pružnost, hbitost, 

- rychlost reakce, 

- quickeness trainnig – důvtip a bystrost, rychlost rozhodování. 
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2.2.1  Silové schopnosti 

Dovalil et al. (2002) definuje sílu jako schopnost brzdit či překonávat vnější 

odpor pomocí svalové kontrakce. Jedná se o nezbytnou schopnost, neboť bez ní by se 

ostatní pohybové schopnosti nemohly projevit. 

K ovlivňování silových schopností dochází opakovaným vyvoláním vysoké 

tenze v zatěžovaném svalu, čehož se dosahuje zpravidla prostřednictvím vnějšího 

odporu. Odporem může být gravitace a z ní vyplývající hmotnost těla, odpor břemene, 

odpor vnějšího prostředí, reakce opory a setrvačnost jiných těles. Benefity silového 

tréninku jsou zesílení svalů, šlach, kostí, kloubů, vazů, stimulace produkce testosteronu, 

rychlejší odstranění zplodin metabolismu z těla, tvorba endorfinů, zlepšené prokrvení 

orgánů, činnosti srdce a plic (Bedřich, 2006). 

Perič a Dovalil (2010) uvádí, že rozvoj silových schopností vyžaduje pravidelné 

a dlouhodobé zatěžování.  

Grasgruber a Cacek (2008) rozlišují dva druhy svalových akcí – statické a 

dynamické.  

- Dynamická silová schopnost – izotonická kontrakce, která může být buď 

koncentrická (pohyb k tělu) nebo excentrická (pohyb od těla): 

a) explozivní (výbušná) síla, 

b) rychlostně silová, 

c) vytrvalostně silová. 

 

Votík (2005) považuje za nejdůležitější silové schopnosti maximální sílu, 

silovou vytrvalost a sílu rychlou. Tato síla se uplatňuje ve vyražení za míčem či při 

změnách směru, brždění, při výskoku a zakončení.  

 Metodotvornými činiteli tréninku síly jsou velikost odporu, interval odpočinku, 

rychlost pohybu, počet opakování a počet sérií. Při určení velikosti odporu musíme brát 

v potaz věk a tělesný vývoj cvičence, zvládnutí techniky cvičení a požadavky 

konkrétního sportu na rozvoj různých druhů síly. Počty opakování a sérií se u různých 
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metod posilování liší, proto je třeba dbát na jejich individualizaci a na cíle tréninku. 

Důležitá je také délka intervalu odpočinku pro obnovu energetických zdroj (Lehnert et 

al., 2014). 

Tůma a Tkadlec (2002) zakončují s tím, že pro každý pohyb, který jedinec 

provádí, je potřeba určitá síla svalů. Tento pohyb má určitou rychlost, dobu trvání a je 

různě složitý. 

 

2.2.2  Rychlostní schopnosti 

Podle Měkoty a Novosada (2005) je rychlost schopnost zahájit a realizovat 

pohyb vysokou až maximální rychlostí v co nejkratším čase. Pohybová činnost je 

prováděna s velkým až maximálním úsilím a intenzitou po dobu kolem 10 sekund.  

Lehner et al. (2010) souhlasí a pokračuje, že během této pohybové činnosti 

nepřekonáváme žádným odpor nebo jen do 20 % z maxima.  

Grasgruber a Cacek (2008) doplňují, že trénink rychlosti by se měl ukončit při 

prvních signálech únavy. Perič a Dovalil (2010) souhlasí a udávají, že vliv dědičnosti na 

rychlostní schopnosti je přibližně 80 %. 

Dovalil (2002) uvádí jako optimální podmínky pro rozvoj rychlosti věk 12–13 

let, kdy se formuje nervový základ rychlostních projevů. Maximálního rozvoje rychlosti 

většinou sportovec dosahuje ve věku 18–21 let, díky zvýšení anaerobních schopností 

organismu, zlepšení techniky běhu a zlepšeních silových schopností. 

 

Složky rychlostních schopností dle Votíka (2005): 

Psychická složka: 

a) rychlost vnímání – výběrové vnímání, 

b) anticipační rychlost – účelnost předvídání spoluhráčů i protihráčů, 

c) rychlost rozhodování – zkušenosti, orientace v herní situaci, 

d) reakční rychlost. 
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Motorická složka: 

a) akcelerační rychlost – zrychlení, 

b) frekvenční rychlost – rychlá kroková frekvence, změny směru, 

c) lokomoční rychlost – nejčastěji do 30 m, 

d) součinnostní rychlost – rychlost spolupráce se spoluhráči. 

 

Dle Periče a Dovalila (2010) závisí rychlostní schopnosti na několika oblastech, 

které se nechají více či méně ovlivňovat. Jsou to: 

• nervosvalová koordinace, 

Tvoří především schopnost střídat co nejrychleji kontrakci a relaxaci svalového 

vlákna. 

• typ svalových vláken – existují především dva základní typy svalových vláken: 

a) červená (pomalá) – umožňují pracovat dlouho, ale pomalu 

b) bílá (rychlá) – pracují velmi rychle, ale pouze malou chvíli, 

• velikost svalové síly 

Svalová síla je důležitá pro mohutnost svalové kontrakce, a tedy i její rychlost. 

 

Verheijen (1998) uvádí, že nejdůležitější z rychlostních komponentů hráče 

fotbalu jsou startovní rychlost a běžecká akcelerace, jelikož délka 50-65 % všech 

provedených sprintů je kratší než 5 m, 75–85 % nejsou delší než 10 m a průměrná délka 

sprintu činí 9 m.  

Psotta et al. (2006) souhlasí a dodávají, že důležitá je i rychlost reakce na 

zrakový podnět. Pro hráče fotbalu je méně důležitá schopnost udržet maximální rychlost 

spadající do úseku cca 35–80 m sprintu. Statistiky ukazují, že takto dlouhé sprinty udělá 

fotbalista během utkání maximálně tři, což je 1-3 % všech sprintů. Nejde tedy o 

nejdůležitější schopnost fotbalisty. 
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2.2.3  Vytrvalostní schopnosti 

Dovalil et al. (2002) uvádí, že se jedná o schopnost provádět motorické činnosti 

požadovanou intenzitou co nejdéle či maximální intenzitou v určitém časovém úseku. 

Můžeme také říct, že se jedná o odolnost organismu vůči únavě, kde se projevuje i volní 

úsilí jedince. 

Clemente (2016) považuje vytrvalostní schopnosti za kondiční základ celkového 

výkonu. Jsou důležité proto, aby hráč vydržel hrát v plném tempu po celou dobu utkání. 

Dle Votíka (2005) se komplex vytrvalostních schopností dělí podle doby trvání na: 

- rychlostní vytrvalost, 

- krátkodobou vytrvalost, 

- střednědobou vytrvalost, 

- dlouhodobou vytrvalost. 

 

Rychlostní vytrvalost  

Votík (2005) uvádí, že rychlostní vytrvalost je úzce spojena s rychlostí. Jde o 

schopnost provádět krátkodobou pohybovou činnost co nejvyšší intenzitou. Tato 

schopnost je kryta anaerobním alaktátovým systémem s celkovou dobou trvání 

maximálně 20 sekund, velice často však méně. Ve fotbale se tato schopnost využívá 

například při osobních soubojích, startů na míč a klamavých pohybech.  

 

Krátkodobá vytrvalost  

Dovalil et al. (2002) uvádí, že je to schopnost konat pohybové činnosti 

v maximální intenzitě po dobu 2-3 minut. Votík (2005) pokračuje s tím, že je centrální 

nervová soustava velmi citlivá na zvýšení laktátu v krvi a pokud stoupne hladina laktátu 

na vysokou úroveň, dochází ke zhoršení nervosvalové koordinace. 

Z hlediska energetické krytí je hrazena především anaerobní glykolýzou, ve 

které se štěpí glykogen bez využití kyslíku. Ve svalech se kumuluje kyselina mléčná, 
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která se projevuje bolestí a zhoršenou koordinací pohybů. Tento systém se v utkání 

využívá např. při rychlých přechodech z útoku do obrany a naopak. 

 

Střednědobá vytrvalost 

Podle Dovalila et al. (2002) je střednědobá vytrvalost hrazena aerobním 

oxidativním způsobem za přístupu kyslíku. Jedná se o schopnost, kdy se pohybová 

činnost provádí intenzitou, která odpovídá maximální možné spotřebě kyslíku a trvá 

zhruba 8-10 minut. 

Votík (2005) definuje střednědobou vytrvalost jako činnost střední intenzity, 

s dobou trvání od 3 do 8 minut. Hlavní příčinou únavy je vyčerpání glykogenu, který je 

hlavní energetický zdroj.  

 

Dlouhodobá vytrvalost 

Dovalil et al. (2002) uvádí, že se jedná o pohybové činnosti prováděné 

odpovídající intenzitou, která trvá déle než 10 minut. Při dlouhodobé vytrvalosti se 

projeví kvalita techniky běhu hráče, neboť ta zajišťuje ekonomičnost pohybu. Úroveň 

dlouhodobé vytrvalosti se projevuje především na konci utkání (Měkota a Novosad, 

2005). 

Měkota a Novosad (2005) charakterizují fotbal z hlediska tělesného zatížení, 

jako model intermitentního zatížení, kde se střídají všechny způsoby energetického 

krytí. 

Během utkání se střídají intenzity maximálního krátkodobého charakteru a nižší 

intenzity, které slouží pro zotavení hráčů. Z tohoto pohledu se fotbal zcela odlišuje od 

sportů vytrvalostního charakteru, které disponují souvislou krátkodobou činností 

rychlostně-silového charakteru. Aerobní vytrvalost se využívá především k rychlé 

regeneraci energetických zdrojů během klidových fází. 

Perič a Dovalil (2010) zdůrazňují, že pro rozvoj vytrvalosti neexistuje 

univerzální metoda. Nejlepších výsledků je dosaženo při použití jedné metody, která je 

ovšem doplněna o metody další. Obecně platí, že bychom měli u rozvoje vytrvalosti 
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začít rozvíjet aerobní zdatnost pomocí kontinuálních metod a postupně pak přejít ke 

specifickému rozvoji pomocí intervalových metod. 

Metody rozvoje vytrvalosti můžeme rozdělit na intervalové, kontinuální a 

opakovací. Intervalové metody jsou specifické opakováním kratších běžeckých úseků s 

intenzitou 100 % VO2 max, s dobou trvání do poklesu požadované kvality. Tepová 

frekvence by mezi úseky neměla klesnout pod 120–140 tepů za minutu. Tato metoda je 

nejefektivnější pro zvýšení VO2 max bez negativního dopadu na rychlost a výbušnost, 

což je u fotbalu velice podstatné (Grasgruber a Cacek, 2008). 

 

2.3  Didaktické formy 

Didaktické formy jsou způsoby uspořádání vnějších podmínek umožňující efektivní 

řízení tréninkového procesu k jeho určitým cílům.“ (Dobrý, Semiginovský, 1988, s. 113) 

Dobrý a Semiginovský (1988) uvádějí, že abychom dosáhli co největšího 

sportovního výkonu v rámci sportovní přípravy, tak je třeba optimalizovat prostředky a 

podmínky v řízení tréninkového procesu. Trenér může účelně využívat různé didaktické 

formy a metody, které mu pomohou dosáhnout optimálního výkonu jeho svěřenců. Při 

používání těchto didaktických forem a metod by však vždy měl vědět, proč danou 

metodu zvolil a měl by při tom respektovat věkové a výkonnostní zákonitosti svých 

svěřenců. 

 

Didaktické formy dělíme na tři skupiny: 

- metodicko-organizační formy (MOF), 

- sociálně-interakční formy (SIF), 

- organizační formy (OF). 

 

2.3.1  Metodicko-organizační formy 

Dobrý a Semiginovský (1988) uvádí, že metodicko-organizační formy (MOF) 

jsou určeny účelným uspořádáním vnějších situačních podmínek a obsahem, který tvoří 
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herní činnosti s cílem realizovat dané požadavky, které jsou formulovány jako konkrétní 

herní úlohy. 

Dle Dobrého a Semiginovského (1988), můžeme pomocí metodicko-

organizačních forem přenést herní činnosti jednotlivce, herní kombinace a herní 

systémy z utkání do modifikovaných forem v tréninkovém procesu. Výběr metodicko-

organizačních forem závisí na věkové kategorii, se kterou jsou spojené vývojové 

zvláštnosti a zákonitosti.  

Kačáni (2005) souhlasí a doplňuje, že závisí také na výkonosti hráčů a na cíli, 

kterého chce trenér v dané etapě dosáhnout. 

Dobrý a Semiginovský (1988) na to navazují tvrzením, že v prvních letech 

tréninku je dobré izolovat pomocí metodicko-organizačních forem některé dovednosti, 

protože je pro děti obtížné se učit všechno najednou. Z toho vyplývá, že jednotlivé 

formy se ději utkání blíží více a druhé méně. 

Metodicko-organizační formy jsou dány herními činnostmi a vnějšími herními 

podmínkami, do kterých patří míra proměnlivosti situačně herních podmínek a 

přítomnosti či nepřítomnost soupeře. Kačáni (2005) doplňuje, že správné používání 

metodicko-organizačních forem klade velké nároky na organizační schopnosti trenéra a 

vyžaduje odpovědnou přípravu. Trenér zároveň dává pokyn k začátku a konce cvičení. 

Během cvičení kontroluje jeho organizaci a aktivitu hráčů. 

Dobrý a Semiginovský (1988) navazuje tím, že přenesení herních činností a 

situací do metodicko-organizačních forem je vždy doprovázena tzv. didaktickou 

redukcí, což znamená větší či menší míru zjednodušování. Na trenérovi je, aby míru 

redukce eliminoval vhodným a racionálním zvolením MOF. Dále trenér musí být 

schopný nacvičovanou situaci hráčům vysvětlit a ukázat praktický význam daného 

cvičení. Pokud hráč pochopí význam nacvičovaných cvičení a situací, tak je efektivita 

cvičení mnohem lepší pro přenos do praxe – do utkání. 
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Rozlišujeme tyto typy MOF: 

1. Průpravná cvičení 

Průpravná cvičení 1. a 2. typu se využívají často v mladších věkových 

kategoriích, neboť se zde neobjevují deformační vlivy vnějšího prostředí, a tudíž 

můžeme zajistit nekomplikovaný nácvik dovednosti s velkým počtem opakováním. 

a) Průpravné cvičení 1. typu  

- Je charakterizováno nepřítomností soupeře, předem určenými a relativně 

neměnnými podmínkami. 

b)  Průpravné cvičení 2. typu 

- Tak jako u průpravného cvičení 1. typu se provádí bez přítomnosti soupeře, 

ovšem s náhodně proměnlivými, přesto limitovanými podmínkami. 

 

2. Herní cvičení 

Na rozdíl od průpravných cvičení jsou herní cvičení 1. a 2. typu charakteristické 

přítomností obránce, jehož činnost může, ale také nemusí být omezena. Podmínky 

cvičení mohou být předem stanovené nebo náhodně proměnlivé. 

a) Herní cvičení 1. typu 

- Vyznačuje se přítomností soupeře a předem určenými herními podmínkami. 

Soupeřova činnost je přesně stanovena. Výhodou tohoto cvičení je velké 

množství opakování jednoho řešení úkolu. 

b) Herní cvičení 2. typu 

- Stejně jako u herního cvičení 1. typu je charakterizováno přítomností soupeře 

a náhodně proměnlivými, avšak limitovanými situačně herními podmínkami. 

 

3.  Průpravná hra 

- Pro průpravnou hru je charakteristický souvislý herní děj s přítomností soupeře a 

s náhodně proměnlivými herními podmínkami. Průpravná hra má předem 
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stanovená pravidla a během hry se role hráčů mění s ohledem na různě vzniklé 

herní situace. Votík (2005) dodává, že během průpravné hry můžeme upravovat 

různé proměnné, jako jsou počet hráčů v jednom týmu, velikost hřiště, délka 

zatížení a odpočinku, aby se zvýšila frekvence činnosti, které chceme přenést do 

podmínek soutěžního utkání. 

 

Votík (2005) uvádí jako další metodicko-organizační formu pohybové hry, o 

kterých říká, že jsou nejjednodušší a používají se zejména při nácviku pohybu hráče bez 

míče. Mezi pohybové hry patří například různé druhy a modifikace honiček, pohybové 

činnosti úpolového charakteru či štafetové hry. Slouží především pro rozvoj 

pohybových činností a mohou také sloužit pro osvojení základní manipulace s míčem. 

 

2.4  Systematika herních činností 

2.4.1  Individuální herní činnosti jednotlivce 

Podle Votíka (2005) jsou herní činnosti nacvičené komplexy pohybových úkolů. 

Každá individuální herní činnost jednotlivce má taktickou i technickou stránku. Její 

kvalitu ovlivňuje také úroveň kondiční a psychické připravenosti. Herní činnosti 

jednotlivce dělíme na útočné a obranné (tabulka 3). Brückner v rozhovoru pro Fotbal a 

trénink (Hartman, 2013) říká, že na individuální herní činnosti je v posledních letech 

kladen stále mnohem větší důraz, než tomu bylo dříve. 

Buzek (2015) uzavírá s tím, že všechny herní činnosti jednotlivce jsou nezbytné 

proto, aby mohl hráč podat individuální herní výkon v utkání. Jsou také základem pro 

skupinovou a týmovou spolupráci v jednotlivých fázích hry a při plnění herních úkolů 

ve specifických hráčských rolích. 
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Tabulka 3 - Individuální herní činnosti jednotlivce 

 

Zdroj: Votík (2005) 

 

2.4.2  Herní kombinace 

Votík (2005) uvádí, že herní kombinace je možné specifikovat jako záměrné 

jednání dvou a více hráčů, kteří vzájemně a vědomě spolupracují při řešení společného 

herního úkolu. 

Buzek (2015) pokračuje s tím, že herní kombinace vyžadují od hráčů určitou 

úroveň zvládnutí herních činností jednotlivce a porozumění příslušným technicko – 

taktickým aspektům jednotlivých herních situací. Důležitá je také myšlenková a 

pohybová empatie participujících hráčů v konkrétním herním úkolu. Autor dále 

vyzdvihuje důležitost správného postavení hráčů vůči sobě v útočné fázi (trojúhelník, 

kosočtverec), díky kterým je možné zachovat šířku a hloubku hřiště. Dále vytvářejí 

možnost záměrných výměn pozic hráčů, efektivně kontrolovat herní situaci, rozšiřovat 

variabilitu kombinační spolupráce pro hráče s míčem a uplatňovat rychlou cirkulaci 

míče. 

Herní kombinace, jako vědomé spolupráce hráčů, zvyšují organizovanost a 

účinnost hry v každém herním systému. 

 

Herní kombinace (tabulka 4) lze podle Votíka (2005) dělit: 

• podle počtu zúčastněných hráčů (kombinace dvou, tří či více hráčů),  

• podle hráčských rolí (kombinace krajního obránce s krajním záložníkem), 
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• podle prostoru, ve kterém se kombinace uskutečňují (kombinace podél pomezní 

čáry, kombinace před pokutovým územím), 

• podle fáze hry (útočné kombinace při zakládání, vedení a zakončení útoku), 

• podle obsahu činností zúčastněných hráčů (útočné či obranné herní kombinace). 

Tabulka 4 - Herní kombinace 

Útočné kombinace Obranné kombinace 

Založené na přihrávce Vzájemné zajišťování 

Založené na výměně místa Přebírání hráčů 

Činnosti „přihraj a běž“ Zesílené obsazování hráče 

s míčem 

 Součinnosti při vystavování soupeře do 

postavení mimo hru 

Zdroj: Votík (2005) 

 

2.4.3  Herní systémy 

Kollath (2006) uvádí, že herní systém slouží k tomu, aby mohla být každému 

hráči v týmu přidělena určitá role. Během hry se rozestavení hráčů rozpadá a každý hráč 

se snaží individuálně plnit úkoly, které má v systému přiděleny. 

Doucet (2004) definuje herní systémy jako organizaci hry, která umožňuje získat 

míč s minimálním úsilím. 

Votík (2005) rozumí systému hry jako využití hráčů na základě výchozího 

rozestavení na hrací ploše a zapojování hráčů do řešení herních situací v obranné i 

útočné fázi hry. Reálná podoba herního systému je vytvářena hráči, kteří řeší vzniklé 

herní situace na základě svého přístupu, iniciativy, schopností, dovedností, tvůrčí 

činnosti, aktivity a způsobu hry soupeře. Aby mohl být herní systém realizován, je 

podstatné, aby hráči měli odpovídající kondiční a dovednostní úroveň, byli takticky 

vyspělí a věděli, jaké mají úkoly v systému hry a byli psychicky připraveni. 

 

Herní systém by měl respektovat základní principy: 

• rovnoměrné obsazení hrací plochy, 

• optimální zatížení hráčů v poli, 
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• vhodné rozestavení hráčů do hloubky a efektivní spolupráce hráčů obranné, 

středové a útočné řady; tato spolupráce je založená na vhodném prolínání 

jednotlivých řad a přebírání základních úloh v obraně a útoku, 

• jednoduchost v realizaci obou fází hry, 

• plynulost a jistota v přechodu z jedné fáze hry do druhé (přepínání). 

 

Kritériem pro dělení herních systémů je organizace činností hráčů, 

jednotlivé činnosti jsou charakteristické odlišnými cíli a úkoly. Na základě  

těchto kritérií dělíme současné herní systémy na útočné a obranné (tabulka 5). 

 

Tabulka 5 - Herní systémy 

 

Zdroj: Votík (2005) 

 

2.5  Specifické zvláštnosti kategorie starších žáků 

2.5.1  Období staršího školního věku 

Brachfeld a Černayová (1980) uvádí, že každé období lidského života má své 

charakteristické znaky. Tyto období se vyhodnocují stádiem anatomického, tělesného, 

fyziologického a psychického vývoje. 

Vilímová (2002) pokračuje s tím, že střední školní věk zahrnuje skupinu jedinců 

v pubescentním věku, kteří se pohybují ve věku od 11 do 15 let.  

Dovalil (2012) s ní souhlasí a dodává, že je pubertální věk velice individuální a 

že je proto velice těžké jej přesně vymezit. Jedná se o období, pro které je typické velké 
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množství proměn, ať už fyzických, ale i psychických. Střední školní věk se kategorizuje 

do období mladších a starších žáků. 

Buzek (2007) dodává, že tento věk bývá označován jako přelom mezi dětstvím a 

začínající dospělostí. 

 

2.5.2  Charakteristika tělesného vývoje ve starším školním věku 

Dovalil (2012) říká, že hlavním problémem puberty je rychlost změn ve 

vnitřním prostředí organismu, v relativně krátkém časovém období. V důsledku 

hormonálních změn se urychluje růst, mění se výška a hmotnost těla. 

Votík (2005) charakterizuje toto období tím, že je doprovázeno pohlavními 

změnami (dospíváním) a dochází zde ke stále větším rozdílům mezi chlapci a děvčaty. 

Dle Vágnerové (2007) během tohoto období vyrostou chlapci v průměru 26 cm a 

dívky o 18 cm. U chlapců je vidět nárůst svalů, rozšiřování ramen a také počátky 

mutace. V pubertě pokračuje vývoj pohlavních orgánu a sekundárně pohlavních znaků. 

Na konci tohoto období se u dívek objevuje první menarche a u chlapců první poluce, 

která dokazuje fyziologickou pohlavní zralost (Bursová et al., 2001)  

Votík (2005) dodává, že v tomto období prudkých změn ve vývoji se zvyšuje 

význam správné výživy a pitného režimu, který musí odpovídat růstovým změnám a 

nárokům na zatížení jedince. 

Perič et al. (2012) uvádějí, že růst je nerovnoměrný, protože končetiny rostou 

rychleji než trup. V tomto období vznikají některé poruchy hybného ústrojí, a proto je 

důležité dbát na správné návyky držení těla. 

Podle Vilímové (2009) dochází k velkému nárůstu výšky, avšak váha jedince 

přibývá pomaleji. Tato nevyrovnanost může způsobovat špatnou koordinaci pohybů a 

také častou únavu. S tímto tvrzením souhlasí Měkota a Novosad (2005), kteří uvádějí, 

že během pubescence se rychlost rozvoje koordinačních schopností zpomaluje. Může 

dojít až k dočasnému regresu. V polovině pubertálního období (přibližně kolem 13. 

roku) dochází ke stabilizaci funkcí některých orgánů (plíce, srdce) a k určitému 

vyrovnání tělesných proporcí. 
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Dle Buzka et al. (2007) to má velmi příznivý vliv na výkonnost. Ve druhé části 

období staršího školního věku dochází k růstu pohybového ústrojí, které jakoby 

předbíhá vývoj vnitřních orgánů. Dle Kurice et al. (1986) jsou změny spjaté se 

zvýšenou činností žláz s vnitřní sekrecí, konkrétně přední hypofýzy a pohlavních žláz.  

 

Problematika biologického věku 

Dle Periče (2012) je biologický věk určen konkrétním stupněm biologického 

vývoje organismu. Biologický věk se nemusí shodovat s věkem kalendářním. Pokud je 

jedinec více biologicky vyspělý, než uvádí jeho kalendářní věk, tak mluvíme o takzvané 

biologické akceleraci, v opačném případě o biologické retardaci. Je tedy možné, že se 

v jedné kategorii sejdou stejně staří hráči, mezi kterými je ovšem podle biologického 

věku rozdíl třeba 5 let. 

Je důležité, aby byl trenér s touto problematikou obeznámen a vyhnul se 

některým chybám, které může tato problematika přinést. Je logické, že biologicky 

akcelerovaný jedinec v drtivé většině případů je schopný podat lepší herní výkon než 

biologicky retardovaný jedinec. Je ovšem důležité, aby trenér nezaměňoval biologickou 

akceleraci za talentovanost. Další chyba, kterou se může trenér dopustit, je nepřiměřené 

zatížení jednotlivých hráčů. Pokud například při silovém tréninku budou tito 2 rozdílní 

hráči cvičit se stejnou zátěží, tak to u biologicky akcelerovaného jedince nemusí vyvolat 

požadovanou odezvu v organismu, neboť zátěž pro něj bude příliš malá, a naopak u 

biologicky retardovaného jedince může být zátěž příliš velká, a tudíž může získávat 

špatné pohybové návyky při provedení jednotlivých cviků.  

Tenenbaum (2012) souhlasí a uvádí, že pokud na tyto 2 hráče aplikujeme velmi 

náročnou tréninkovou metodu, existuje riziko přetížení a zranění biologicky 

nevyspělých hráčů, protože ještě nedosáhli požadovaného vývoje. 

Perič (2012) uvádí 4 možnosti zjištění biologického věku:  

• porovnání výšky a hmotnosti, 

• stupeň osifikace kostí – kostní věk, 

• stupeň rozvoje sekundárních pohlavních znaků – pohlaví věk, 

• prořezání druhých zubů – zubní věk. 
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Beunen a Malina (2008) navrhují sjednocení stejně biologicky vyspělých hráčů 

do jedné soutěže, aby se vyrovnala konkurence a zároveň se snížilo riziko zranění. Než 

však trenéři posunou jednotlivé hráče výš či níž, měli by zvážit nejen jejich 

fyziologický vývoj, ale také vývoj psychologický, který hraje velkou roli. 

V Anglii začínají praktikovat tzv. bio – banding, tzn. sjednocování biologicky 

stejně starých hráčů do jedné soutěže. Tento projekt podpořilo mnoho věhlasných 

akademií z Premier league. Cumming et al. (2017) zkoumali, jaký vliv má na hráče 

účast na turnaji se stejně biologicky starými hráči. Pro biologicky akcelerované jedince 

to bylo více fyzicky náročné a museli klást větší důraz na techniku a taktiku. Naopak 

biologicky retardovaní hráči, považovali hru za méně fyzicky náročnou, přesto si však 

uvědomovali, že zde mohou více rozvíjet své fyzické technické i psychické 

kompetence. Jak je vidět, tak strategie bio-bandingu pozitivně přispívá k holistickému 

rozvoji mladých fotbalistů. 

 

2.5.3  Charakteristika motorického vývoje ve starším školním věku 

Buzek et al. (2007) uvádějí, že nárůst tělesné výkonnosti se u jedinců projevuje 

zvýšeným zájmem o sportovní činnost. 

Jak již bylo zmíněno v předcházející kapitole, tak Vilímová (2009) říká, že 

nerovnoměrný růst jedinců (větší nárůst končetin, oproti menšímu nárůstu svalové 

hmoty) může vést k nekoordinovanosti pohybů. To platí zejména pro jedince 

s nedostatečným pohybovým režimem, neboť se tito jedinci nestačí přizpůsobovat 

rychlému růstu jejich těla, mohou mít problémy s regulací svalového úsilí a také ve 

vnímání polohových změn. Může dojít například ve zhoršení již dříve osvojených 

pohybových činností.  

U chlapců během období staršího školního věku byl zaznamenaný progresivní 

růst aerobní vytrvalosti, rychlostních schopností, u statické a explozivní síly. 

U dívek během tohoto období roste aerobní vytrvalost pouze do 13 let. U 

rychlostních schopností není progres takový jako u chlapců, postupně zpomaluje a 
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svého vrcholu dosahuje v 15 letech. Votík (2005) uvádí, že maximálně do 15 let života 

je možné zvyšovat rychlost frekvence pohybů, poté stagnuje či zpomaluje.  

Vilímová (2009) zakončuje s tím, že explozivní a statická síla u děvčat roste 

v tomto období stejně jako u chlapců progresivně, avšak v mírnějším tempu. 

Dle Pavlíka et al. (2010) lze na konci staršího školního věku pozorovat typickou 

mužskou a ženskou motoriku. Mužská motorika je typická silovým projevem, kdyžto 

ženská motorika je charakteristická určitou ladností a zaobleností pohybu. Růstové 

disproporce nemají vliv pouze na koordinaci, ale mohou ovlivnit také silové schopnosti 

a projevují se pohybovým neklidem. Vrchol negace je u chlapců ve 14-15 letech, u 

děvčat kolem 13 roku. Pravidelný pohyb, ať už v rámci klubu, mimo něj, či o hodinách 

tělesné výchovy, může tyto negativní projevy motoriky zmírnit. 

 

2.5.4  Charakteristika psychického vývoje ve starším školním věku 

Dovalil et al. (2012) uvádí, že období staršího školního věku je charakterizováno 

biologickými změnami. Tyto změny se projevují i v psychologickém vývoji jedince. 

Krejčířová a Langmajer (1998) souhlasí a přidávají, že děti často bývají 

přecitlivěné na různé podněty vnějšího původu. Jansa et al. (2012) souhlasí a doplňují, 

že jsou pro ně obvyklé náhlé prudké změny chování. Obecně špatně reagují na trest, 

zejména pokud je udělován před skupinou vrstevníků. Děti se v tomto období snaží 

svou komunikací, vystupováním či oblékáním napodobovat dospělé. Bohužel se to týká 

i nejčastějších zlozvyků, jako je alkohol, kouření či drogy.  

Přestože se snaží chovat jako dospělí, tak k nim bývají kritičtí a často se zde 

projevuje negativismus k autoritám, mezi které patří rodič, učitel či trenér. Roste pro ně 

význam svých spoluvrstevníků.  

Podle Periče (2004) se mladí jedinci v nepříjemných situacích, kdy jsou nejistí, 

mohou zastiňovat své city nadměrným vychloubáním, siláctvím či hrubostí. 

Kuric et al. (1986) se domnívají, že určité nepřirozené pohyby pubescentů jsou 

částečně způsobeny tím, že jsou více sebekritičtí, a tudíž se soustředí i na pohyby, které 

před tím vykonávali přirozeně a automaticky. Jak již bylo psáno výše, jedinci mají 
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velmi špatnou reakci na trest, zejména pokud si myslí, že byli potrestáni nespravedlivě. 

Proto je důležité, aby byl trenér citlivý a uměl vyřešit složité situace. 

Dle Periče (2004) se v tomto období u mládeže vytváří vztah ke sportu jako 

k činnosti, která jim může v budoucnosti přinést silné uspokojení (budoucí zaměstnání). 

Krejčířová a Langmeier (1998) vystihli myšlení dospívajících v pěti bodech: 

• Pracují s abstraktními pojmy a chápou správný význam slov (např. rozdíl mezi 

spravedlností a pravdou). 

• Jsou schopni vytvářet nereálné hypotézy. Tyto hypotézy pak porovnávají 

s realitou. 

• Při řešení problému se neupínají pouze k jedné možnosti, ale přemýšlí i o více 

možnostech. 

• Jsou schopni používat logické operace bez závislosti, co obsahují soudy. 

• Přemýšlí o myšlení a vytváří soudy o soudech. 

 

Jansa (2014) zakončuje tuto kapitolu s tím, že v tomto období dochází o zvýšený 

zájem o opačné pohlaví, což se projevuje v péči o svůj zevnějšek a vzhled. Pokračuje 

rozvíjení intelektu, získávají nové dovednosti, znalosti, vzdělávají se a utvářejí si vztah 

k hodnotám. Jsou také schopni řešit problémy konkrétního či abstraktního rázu. 

Jedinci jsou schopni lépe logicky přemýšlet a v 15 letech se ukončuje 

inteligentní vývoj, který se dále zpřesňuje. 

 

2.5.5  Charakteristika sportovní přípravy starších žáků 

Dovalil et al. (2012) uvádí, že toto období můžeme nazvat etapou 

specializovaného tréninku, která je charakteristická přechodem od všestrannosti ke 

specializaci, která je doprovázena zvyšující se intenzitou tréninkového zatížení a 

přechodem ke speciálním tréninkovým prostředkům. 

Dle Periče (2004) je hlavním úkolem každého kvalitního trenéra vytvoření 

široké základny pro pozdější vrcholový trénink.  
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Perič (2012) pokračuje názorem, že v kategorii starších žáků jsou hráči natolik 

technicky vyspělí, že jsou schopni v herních situacích zvládnout přiměřené kolektivní 

akce. Hráči by měli být schopní zvládnout vícero herních postů a teprve později by se 

měl hráč specializovat na jednotlivý post v sestavě, který vyžaduje specifické 

dovednosti.  

Votík et al. (2011) zdůrazňují důležitost přípravy trenéra na jednotlivé 

tréninkové jednotky. Je jasné, že se tréninkové jednotky jednotlivých týmů v této 

kategorii budou lišit, neboť velmi záleží na výkonnostní úrovni, na které se hráči 

nacházejí. Podle toho se určuje objem, intenzita a složitost obsahu cvičení. Dalším 

faktorem je materiální zajištění a podmínky, ve kterých trénink probíhá. V této kategorii 

je kladen větší důraz na postupné zdokonalování hráčů po kondiční stránce. 

Dovalil et al. (2002) uvádějí, že pro hráče v tomto věkovém období není vhodné 

zařazovat cvičení s extrémním zatížením jedinců. Jedná se především o používání 

těžkých břemen. Pro rozvoj anaerobní vytrvalosti je velice vhodné zařazovat hry 

malých forem, které hráči mohou hrát delší dobu, aniž by docházelo k jejich přetížení.  

Plachý (2014) souhlasí a doplňuje, že předností těchto her je zábavná forma 

nabírání kondice a časté řešení herních situací, do kterých se jednotliví hráči dostanou. 

Votík et al. (2011) nedoporučují standartně zařazovat do tréninkových jednotek 

cvičení na rozvoj anaerobní vytrvalosti, tzn. velmi intenzivní cvičení s maximálním 

nasazením, které trvají 15 vteřin až 1-2 minuty. Jsou tím myšleny dlouhé a intenzivní 

běhy, ve kterých nemá organismus dostatek kyslíku. Jako důsledek těchto běhu, začíná 

organismus vytvářet zplodiny, které se vyplavují do svalů a krve. Nejpodstatnější 

z těchto metabolitů je sůl kyseliny mléčné neboli laktát. Laktát lze využít jako 

energetický zdroj v případě, pokud je dostatečný přísun kyslíku. Pokud dostatečný 

přísun kyslíku není, tak je laktát odpadním produktem a v jeho důsledku se zhoršuje 

koordinace pohybů a logicky i manipulace s míčem. 

Buzek a Procházka (1999) potvrzují, že se děti v tomto věku snaží co nejvíce 

vyrovnat dospělým. Úkolem trenéra je být vhodným příkladem pro děti, ale je dobré 

přibližovat hráčů i jejich oblíbené fotbalové vzory. Děti oceňují, když s nimi trenér 

jedná jako dospělými a rovnocennými osobami.  
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Fajfer (2005) uvádí, že se zdokonalují ty schopnosti a dovednosti, které jsou 

součástí individuálního a týmového herního výkonu. 

 

 Několik cílů, které jsou v této kategorii důležité: 

 • Zkoordinování náročných tréninkových úkolů se způsobem života, což znamená 

podporu jednotlivce v jeho osobním a sportovním životě, na základě jeho současného 

stavu.  

• Soustavné rozvíjení samostatnosti, tvořivosti, zodpovědnosti a zároveň u hráčů 

vytvářet vědomí spoluzodpovědnosti za svůj fotbalový vývoj. 

• Vhodnost využití dovedností v pohybových řetězcích v útočné a obranné fázi.  

• Naučené dovednosti a taktické jednání využívat na jednotlivých hráčských postech a     

při řešení standartních situacích. 

 • Zvládnout požadavky týmového herního výkonu v nejběžnějších variantách (různé 

herní systémy, koncepce, kombinace apod.). 

 • Podporovat talentované fotbalisty, jejichž individuální schopnosti a taktické jednání 

jsou prospěšné v kolektivní hře družstva. 

 • Zdokonalování techniky: zdokonalování vybraných herních dovedností ve skupinách i 

individuálně.  

• Zdokonalování taktiky: Žáci v tomto věku jsou schopni řešit složitější taktické úkoly 

(pozorování, hodnocení herních situace, lepší výběr efektivního řešení). Od her s 

menším počtem hráčů by se mělo postupně přecházet na hru 7:7. 

 • Zdokonalovat kondiční připravenost v součinnosti s technikou a taktikou. 

 • Rozvoj silových schopností, které jsou prováděny většinou individuálně nebo ve 

skupinách. 
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2.6 Aktuální stav problematiky externího a interního zatížení 

Zatížení hráčů sportovních her 

Dovalil et al. (2012) uvádí, že zatížení je chápáno jako vykonávaná pohybová 

činnost, která vyvolá aktuální změnu funkční aktivity člověka a má za důsledek trvalejší 

funkční, strukturální a i psychosociální změny. 

Votík (2005) uvádí, že trenér vždy musí určit co je cílem tréninku, podle toho 

manipulovat se zatížením a zvolit odpovídající zaměření (nácvik, herní trénink, 

kondiční trénink) a provést výběr forem a prostředků. Podle cíle tréninku trenér 

manipuluje se zatížením (intenzitu činnosti, délka zátěže, počet opakování, počet sérií) a 

odpočinkem (délka odpočinku mezi opakování, mezi sériemi, charakter odpočinku). 

Dle Süsse a Tůmy (2011) je cílem zatížení pozitivně ovlivnit trénovanost a 

přispět tak ke zvýšení sportovní výkonnosti. 

Bedřich (2006) dodává, že během, a především po ukončení zatížení, dochází 

k obnově energetických a funkčních kapacit tak, aby byl organismus opětovně 

připraven na další zátěž. 

Máček a Radvanský et al. (2011) tvrdí, že adaptace se vytváří postupně a optima 

dosáhne v 4-6 týdnech. Bedřich (2006) říká, že adaptace se projeví například snížením 

srdeční frekvence. Pokud porovnáme její hodnoty před zahájením tréninku a po 

ukončení tréninku (za předpokladu stejné zátěže), pohybuje se tento rozdíl okolo 12-15 

tepů za minutu. Pokud se zátěžové situace dostatečně často opakují (3-5 týdně) a jsou-li 

organismem zvládnuty, pak se reakce organismu na toto zatížení zmenšuje. Z toho 

důvodu je nutné další zvyšování intenzity. 

Süss a Tůma (2011) uzavírají s tím, že se jedná o velice proměnnou veličinu, 

kterou nelze přímo měřit, ale lze ji odhadnout pomocí různých kondičních ukazatelů a 

charakteristik herního výkonu. 

 

Druhy zatížení 

Podle Dovalila et al. (2012) se zatížení rozděluje na vnější a vnitřní. 



46 

 

2.6.1  Vnější zatížení 

Vnější zatížení je metodickým popisem jednotlivých forem a obsahu tréninku, 

vztahujícím se k vnějším parametrům pohybové činnosti. Lze je sledovat, hodnotit a 

vyjadřuje se pomocí objemu a intenzity jak u jednotlivců, tak kolektivu. 

 

Příklady jednotlivých parametrů vnějšího zatížení 

1. Naběhaná vzdálenost 

Naběhaná vzdálenost byla jednou z prvních proměnných, které GPS 

monitorovací systémy poskytovaly trenérům a sportovcům. Celková vzdálenost je 

využívána většinou týmových sportů jako spolehlivé měřítko celkového pracovního 

vytížení. 

• Naběhaná vzdálenost za minutu (Distance Per Minute) 

Tento ukazatel ukazuje naběhanou vzdálenost za jednu minutu. Používá se jako 

indikátor pracovního nasazení jak na živo, tak po skončení tréninku či zápasu. Tento 

indikátor slouží také k porovnávání hráčů, cvičení či nároků na jednotlivé hráčské 

posty. 

2. Akcelerace a decelerace 

Akcelerace a decelerace představuje pro hráče v mnoha týmových sportech 

značné množství metabolické a mechanické námahy.  

S počty akcelerací a decelerací lze při tréninku manipulovat úpravou doby 

tréninku, velikostí cvičení a počtu opakování. 

Porozumění této problematice je zásadní pro využití rozmanitých tréninkových 

podnětů.  

 

3. Rychlostní zóny 

Vzdálenost naběhaná hráči v každé rychlostní zóně poskytuje hlubší vhled do 

problematiky vnějšího zatížení. Tato proměnná umožňuje trenérům, aby lépe 

porozuměli kvalitě nebo intenzitě tréninkového podnětu. Týmy mají často nastavené 



47 

 

vzdálenosti, které by hráč měl v daných rychlostních zónách překonat. Pokud se tak 

nestane, trénink lze okamžitě upravit tak, aby hráč na požadované hodnoty dosáhl.  

 

4. Sprinty 

Sprinty lze určit pomocí prahové hodnoty rychlosti nebo zrychlení. Výzkum 

podporuje použití obou metod. 

 

• Maximální rychlost 

Maximální rychlost odráží nejvyšší rychlost hlášenou ze snímače GPS během 

časového období, které je analyzováno. 

Většinou se klade větší důraz na vzdálenost, kterou hráč uběhne v rychlostní 

zóně. Přestože tento parametr není ukazatel ohledně množství zátěže, je to dobrý 

ukazatel na maximální intenzitu běhu. Je dobré vědět, do jakých maximálních rychlostí 

se hráči během obvyklých cvičení dostávají a pak je dle potřeby využít v tréninkovém 

procesu.  

 

• Opakované sprinty (Repeated Sprint Ability) = RSA 

Opakovaný sprint (RSA) popisuje schopnost provádět sprinty s minimálním 

zotavením mezi nimi (Barbero-Álvarez et al., 2009).  

Bradley et al. (2009) uvádí, že opakované sprinty jsou vysokorychlostní akce, 

které jsou proložené velmi krátkými intervaly odpočinku. 

 

5. Metabolický výkon (Metabolic power) 

V poslední době se zvýšila popularita proměnných ukazatelů metabolického zatížení. 

Analýza využívá energetiku ke kvantifikaci intenzity běhu. Italští akademici Di 

Prampera (2005) a Osgnacha (2009) zpracovali metodiku, což mělo za následek další 

rozvoj tohoto tématu v evropském fotbale. 
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Analýza vypočítá energetické nároky na základě rychlosti běhu, akcelerace a 

decelerace. Integrace těchto běžně používaných proměnných GPS (tj. rychlost a 

zrychlení) poskytuje jedinečný přehled pro srovnání hráčů a cvičení. 

 

• Relativní metabolické zatížení (Relative Metabolic Load) 

Náklady na energii na kilogram k dokončení činnosti (kJ/kg) 

• Absolutní metabolické zatížení (Absolute Metabolic Load) 

Celkové energetické náklady k dokončení činnosti (kJ) 

• Průměrné metabolické zatížení (Average Metabolic Power) 

Rychlost, spotřeby energie za sekundu (W/kg) 

Ukazatel průměrné intenzity práce. Slouží k porovnání cvičení, zápasů nebo hráčů. 

• Pohybová činnost s vysokým metabolickým výkonem (High Metabolic Load 

Distance) 

Naběhaná vzdálenost více než 20 W/kg. 20 W/kg odpovídá běhu rychlostí 5 m/s a 

zrychlení ms-2. Je to indikátor objemu práce s vysokou intenzitou. 

• Ekvivalentní metabolická vzdálenost (Equivalent Metabolic Distance) 

Vzdálenost, kterou by hráč urazil na základě svého energetického výdeje, kdyby 

se pohyboval konstantní rychlostí. 

 

Objem zatížení 

Dovalil et al. (2012) uvádí, že objem zatížení představuje kvantitativní stránku 

zatížení. Do objemu herního zatížení v utkání můžeme zařadit uběhnutou vzdálenost, 

čas, který hráč stráví na hřišti a podle Večeři a Nováčka (1995) sem patří i celkový 

součet herních činností jednotlivce bez míče i s míčem, celkové množství herních 

kombinací a standardních situací, ale také množství základních útočných a obranných 

fází hry. 

Objem soutěžního zatížení je dán počtem absolvovaných utkání, soutěží, startů. 

Objem práce, kterou během utkání hráč vykoná, je dán také rozsáhlou škálou 
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nejrůznějších pohybů, které jsou uvedeny v kapitole pohybová a fyziologická 

charakteristika herního výkonu v utkání. 

 

Intenzita zatížení 

Dovalil et al. (2012) uvádí, že každá pohybová činnost může být prováděna s 

různým stupněm úsilí. Stupeň úsilí ve sportu charakterizuje důležitý aspekt zatížení a 

tím je intenzita. Můžeme jí pozorovat v rychlosti pohybu, jeho frekvenci či 

v distančních parametrech jako je dálka či výška. Vztahuje se také k velikosti 

překonávaného odporu.  

Navarra (1986) doplňuje, že vzhledem neustálého zvyšování požadavků na herní 

výkon jednotlivců, je intenzita pohybové činnosti jedním z nejvíce určujících faktorů v 

utkání. 

Perič a Dovalil (2010) uzavírají s tím, že v praxi se pro vyjádření intenzity 

používá srdeční, respektive tepová frekvence. Čím větší je intenzita cvičení, tím vyšší je 

srdeční frekvence. Intenzitu současně odráží podíl energetického způsobu krytí při 

cvičení. 

 

2.6.2  Vnitřní zatížení 

Podle Lehnerta (2010) lze chápat vnitřní zatížení jako odezvu organismu na 

pohybovou činnost. Při manipulaci se zatížením je považována za rozhodující znalost 

vnitřního zatížení. Reakce vnitřního prostředí se vyjadřuje pomocí fyziologických nebo 

biochemických ukazatelů jako je např. srdeční frekvence, množství laktátu, krevní tlak, 

dechová frekvence apod. 

 

Srdeční frekvence 

Podle Máčka a Radvanského (2011) vyjadřuje frekvenci srdečních stahů za 

minutu. Srdeční frekvence je často používaným ukazatelem nejen pro jednoduchou 

interpretaci výsledků, ale také pro svou snadnou přístupnost. Psotta et al. (2006) 

doplňuje, že lze obecně říct, že čím vyšší je intenzita zatížení, tím vyšší je hodnota 
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srdeční frekvence. Süss a Tůma (2011) pokračují s tím, že srdeční frekvence je 

uznávaný a široce užívaný objektivní fyziologický marker pohybové aktivity. Dodávají 

však, že pokud hodnotíme výsledky měření srdeční frekvence v pohybové činnosti je 

potřeba respektovat, že je pouze nepřímým ukazatelem zatížení organismu. 

Dle Servita (2011) je srdeční frekvence velmi ovlivnitelný ukazatel, který 

reaguje díky stresovým hormonům na rozrušení, zvyšuje se na výchozí hodnoty a klesá 

až v době uklidnění. Čím rychleji klesne po zatížení, tím je jedinec zdatnější. Neumann 

et al. (2009) uvádějí, že úroveň srdeční frekvence je ovlivněna velikostí srdce. Čím více 

se vlivem tréninku srdce adaptovalo, tím nižší je jeho frekvence při zatížení. 

Bangsbo (1994) uvádí, že výzkumy zjistily, že průměrná intenzita pohybové 

zátěže během fotbalového utkání se nachází mezi 80–90% maximální SF, což odpovídá 

průměrné srdeční frekvenci přibližně 170 tepů/minutu. 

Reilly a Ekblom (2005) vyzdvihují důležitost sport-testerů během tréninku, 

neboť pomáhají monitorovat cíle a intenzity tréninkové jednotky. Drust et al. (2007) 

doplňuje, že sport-testery jsou v současné době doplněny o GPS senzory, které snímají 

pohyb hráčů a jejich pohyb rozdělují do různých pásem rychlostí. Tímto umožňují 

analýzu dat, díky kterým se mohou odhalit různé nedostatky hráčů a které jsou nezbytné 

odstranit pro kvalitní výkon na konkrétním hráčském postu. Monitorování srdeční 

frekvence je velmi populární metoda, kterou využívají všechny elitní týmy v globálním 

měřítku. 

Další autoři Florida-James a Reilly (1995) v soutěžním utkání zaznamenali 

hodnoty 161 tepů za minutu. Ali (1991) uzavírá s tím, že střední a krajní středoví hráči a 

útočníci mají vyšší průměrnou SF než střední obránci. 

 

2.6.3  Diagnostika zatížení ve fotbale  

Dle Buzka (2007) do fotbalu vstupují v poslední době nové moderní 

technologie, které se využívají stále více a všestranněji. Tyto technologie se zaměřují 

především na kontrolu výkonnosti samotných hráčů. Díky čipu se zaznamenává jejich 

aktivita, ale čip informuje rovněž o stavu trénovanosti a dalších parametrů výkonnosti 

hráčů, včetně udržování a zlepšování zdravotního stavu, péče po úrazech a nemocích. 
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Haring (2016) uvádí, že pouze přístroje a data k úspěchu nestačí. Je zapotřebí 

také kompetentní osoby, která datům rozumí a dokáže je zpracovat do potřebné podoby. 

Díky takto zpracovaným datům mohou trenéři týmu pracovat s výživovými, 

tréninkovými, taktickými, kondičními, zápasovými, a dokonce i skautingovými plány. 

Süss a Tůma (2011) pokračuje s tím, že měření má svůj význam i v hodnocení 

hráčů po utkání. Díky datům z čipu může hráč dostat zpětnou vazbu a být motivovaný 

do další činnosti. Na druhou stranu mohou vést data k demotivaci či vytvoření nezdravé 

konkurence v týmu. 

Mohr et al. (2003) uvádí, že ve fotbale se vyskytují významné rozdíly 

v pohybovém zatížení na jednotlivých hráčských funkcích. Současně existují také 

individuální rozdíly mezi hráči, kteří v jednom týmu zastávají stejné hráčské funkce.  

Jørgensen et al. (2009) pokračuje s tím, že k objektivnímu posuzování pohybové 

aktivity je spjato s využíváním těchto technik měření: Měření srdeční frekvence, 

pedometr pro záznam počtu kroků a akcelerometru pro zrychlení. Velmi důležitým 

statistickým údajem je také celková vzdálenost, kterou hráči během utkání překonají. 

 

2.7  Malé formy fotbalu 

Owen (2014) rozděluje intervalové hry (SG) na tři skupiny.  

• SSG – small sided games – malé fotbalé hry (1v1, 2v2, 3v3, 4v4) 

• MSG – medium sided games – střední fotbalové hry (5v5, 6v6, 7v7, 8v8) 

• LSG – large sided games – velké fotbalové hry (9v9, 10v10) 

Malé fotbalové hry (SSG) se hrají na zmenšených plochách hřiště, často s 

použitím upravených pravidel a zahrnujících menší počet hráčů než tradiční fotbal. 

(Hill-Haas et al., 2011) 

Podle Plachého (2011) byla tato forma her proto, aby byl umožněn nejlepší 

fotbalový rozvoj v kategoriích, ve kterých je možnost se naučit fotbal nejintenzivněji. 

Tyto hry jsou velmi oblíbené pro hráče všech věkových skupin a úrovní. V 

současné době existuje relativně málo informací o tom, jak lze SSG nejlépe využít ke 

zlepšení fyzických schopností a technických nebo taktických dovedností hráčů pro 
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věkovou kategorii U14. Mnoho proměnných řízených trenérem však může ovlivnit 

intenzitu cvičení během SSG. Trenéři se obvykle pokoušejí změnit tréninkový stimul v 

SSG změnou velikosti hřiště, počtu hráčů, povzbuzením od trenéra, pravidel, zapojením 

brankářů či změnou intervalu zátěže a odpočinku. (Hill-Haas et al., 2011) 

Verheijen (2016) navazuje s tím, že SSG jsou zaměřené na kondici hráče. 

Protože se hráči dostávají do velmi vysoké intenzity, tak zde hlavní složku zaujímá 

anaerobní zatížení. Dále zastává názor, že trénink rychlostní vytrvalosti s využitím SSG 

nemusí být nedílnou součástí běžného tréninku, ale je vhodné ho do tréninku zařadit. 

Frýbort (2013) uvádí, že zařazování malých fotbalových her do sportovní 

přípravy hráčů je významné hned z několika faktorů. Tyto hry umožňují vyrovnaný a 

vývojově adekvátní rozvoj pohybových schopností a dovedností. Důležitou roli zde 

zastává trenér, který za pomocí koučinku, instrukcí a nastavených pravidel může 

pomoci hráčům se zlepšovat. Cílem trenéra je, aby si hráč osvojil technické a taktické 

návyky, které je možné pozorovat v jednotlivých herních činnostech. 

Aguiar et al. (2012) navazují s tím, že fyziologické odezvy, jako je například 

srdeční frekvence či koncentrace laktátu v krvi, lze během malých fotbalových her 

upravit změnou faktorů, jako jsou například velikost hřiště, počet hráčů, pravidel hry či 

koučování trenéra. To samé platí o technických a taktických dovednostech. 

 

Podle Frýborta (2013) jsou malé formy fotbalu vhodnou metodou pro: 

• učení se herním dovednostem (častější realizace těchto činností v průběhu hry), 

• zdokonalování taktických dovedností (resp. rozhodování – rychlost provedení a 

výběr pohybové odpovědi), 

• rozvoj specifické fotbalové kondice ve střídavé vysoce intenzivní pohybové 

činnosti. 

Hill-Haas et al. (2011) uzavírá s tím, že výsledky studií ukazují, že SSG 

poskytují podobné změny v oblasti aerobní kondice při porovnáním s tradičním 

kondičním intervalovým tréninkem. Výběr správné metody by měl být založen na 

technické, taktické a výkonnostní úrovni hráčů.  
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2.7.1  Počet hráčů 

Dle Frýborta (2013) ovlivňuje počet hráčů v malých fotbalových hrách nejen 

velikost pohybového zatížení, ale i činnostní participaci mezi jednotlivými hráči. Studie, 

které se zabývaly touto tématikou, ukázaly, že hry malých forem s rozdílným počtem 

hráčů vyvolávaly rozdílnou odpověď v podobě srdeční frekvence. Obecně platí, že čím 

méně hráčů, tím je vyšší průměrná srdeční frekvence a vyšší vzestup krevního laktátu 

(Impellizzeri, 2006; Katis a Kellis, 2009). Avšak někteří autoři zaznamenali jiný závěr 

(Aroso, 2004; Sampaio, 2007). Níže jsou zobrazeny průměrné hodnoty srdeční 

frekvence hráčů v malých fotbalových hrách (tabulka č. 6).  

 

Tabulka 6 - Průměrné hodnoty SF v různých formátech malých forem fotbalu 

 

Zdroj: Frýbort (2013) 

Duarte, Batalha, Folgado a Sampaio (2009) se zabývali vlivem doby trvání 

intenzity zatížení a počtem hráčů na srdeční frekvenci u hráčů futsalu (graf 2). Z grafu 

číslo 2 je vidět, že doba trvání cvičení měla vliv na procento doby stráveného v pásmu 

>85 % SFmax.  
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Graf 2 - Procenta doby strávené v jednotlivé zóně SFmax, v závislosti na době trvání cvičení 

Zdroj: (Duarte, Batahlha, Folgado, & Sampaino, 2009) 

 

Graf 3 - Procenta doby strávené v jednotlivé zóně SFmax, v závislosti na počtu hráčů 

Zdroj: (Duarte, Batahlha, Folgado, & Sampaino, 2009) 

 

Z grafu 3 je možné vyčíst, že byly zaznamenány statisticky významné rozdíly 

mezi jednotlivými SSG, které se lišily počtem hráčů, a to v procentech doby strávené v 

pásmu 65-85 % SFmax a že nejnižší % SFmax bylo zaznamenáno při hře 4vs4 

nezávisle na délce trvaní cvičení. 

Jones a Drust (2007) uvádí, že při porovnávání malých fotbalových her (4:4 a 

8:8) nebyla shledána významně odlišná celková naběhaná vzdálenost jednotlivých 

hráčů. To platí i o vzdálenost naběhanou ve sprintu, v klusu či v chůzi. Významné 

rozdíly byly zaznamenány v pohybech do stran a směrem dozadu, které se ve větší míře 

objevovali při hře s menším počtem hráčů. Je logické, že při snížením počtu hráčů, se 

zákonitě zvýšil počet dotyků jednotlivých hráčů s míčem. 
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Frýbort (2013) souhlasí a domnívá se, že doplňkovým nastavením jako je 

například velikost hřiště, úprava pravidel (hra na třetího, omezení dotyků), či styl hry 

(např. opakující se presink) lze docílit změn v intenzivním profilu hráče, a to ve vyšší 

frekvenci lokomoční činnosti či větším počtem sprintů, které mají základ v anaerobních 

procesech. 

Další možností je použití malých fotbalových her o nestejně velkém počtu hráčů 

v jednotlivých týmech (2:1, 3:2, 4:2,…) Další možnost je využit tzv. Jokera – 

univerzála, který může mít specifické úkoly, např. hraje vždy jen s útočícím týmem. 

Role univerzála by se měla pravidelně střídat, neboť chceme, aby hráči rychle přepínali 

mezi útočnou a obrannou fází hry a opačně. 

Hill-Haas et al. (2011) uvádí ve své studii vliv neutrálních hráčů (defenzivní, 

ofenzivní) na srdeční frekvenci a úroveň hladiny laktátu v krvi (tabulka č. 7) 

Tabulka 7 - Srdeční frekvence a úroveň hladiny laktátu v závislosti na zapojení 

neutrálního hráče 

 

Zdroj: Clemente et al. (2013) 

 

V hrách 1v1 a 4v4 byly pozorovány nejvyšší srdeční frekvence bez neutrálního 

hráče. Ve hře 3v3 byla nejvyšší tepová frekvence dosažena s obranným neutrálem, a 

naopak ve hře 2v2 byla nejvyšší srdeční frekvence dosažena s ofenzivním neutrálním 

hráčem. 



56 

 

Použití neutrálních hráčů není jasně ovlivňující faktor, který ovlivňuje srdeční 

frekvenci a koncentraci laktátu. Je za potřebí další výzkum, který by se zabýval touto 

tématikou. 

Hill-Haas et al. (2011) zakončuje s tím, že univerzál má za úkol vytvářet herní 

situace, které budou v přečíslení či podčíslení hráčů. Tento styl SSG se obvykle používá 

k rozvoji obranné či útočné fáze nebo zvýšit fyzickou zátěž neutrálního hráče. 

Hill-Haas et al. (2010) ve své studii, nezaznamenali žádné významné rozdíly 

mezi pevným (4:3, 5:6) a proměnným (3:3 + univerzál 5:6 + univerzál) SSG z hlediska 

fyziologické a percepční odpovědi organismu. Dále tvrdí, že využití univerzála se zdá 

účinnější ve hrách, které obsahují menší počet hráčů. Univerzál během her zaznamenal 

větší množství vnímané námahy a absolvoval výrazně větší počet sprintů nad 18 km / h 

ve srovnání s ostatními hráči. 

 

  2.7.2 Velikost hřiště 

Tessitore (2006) uvádí, že změnou velikosti hřiště můžeme měnit velikost 

pohybového zatížení. Podle autora se pohybové zatížení pohybuje v rozmezí 61 % do 

76 % VO2max, nižší hodnoty byly naměřeny u větší velkosti hřiště. Kelly a Drust 

(2008) tento výsledek potvrdili, protože také nepozorovali významný rozdíl průměrné 

srdeční frekvence mezi jednotlivými rozměry hřišť. 

Rampinini (2007) a Casamichana a Castellano (2010) nesouhlasí, protože ve 

svém výzkumu zaznamenali významně vyšší průměrnou srdeční frekvenci na větší 

velikosti hřiště než na malém hřišti. To samé platí o subjektivním vnímání intenzity 

zatížení hráčů během této studie. 

Tessitore (2006) a Kelly a Drust (2008) pozorovali vliv velikosti hřiště vzhledem 

k technické stránce her, ale nezjistili významné rozdíly u četnosti přihrávek, vedení 

míče, odebrání míče či hru hlavou. Owen (2004) ovšem zjistil větší počet soubojových 

situací na malém hřišti a vyšší počet střel na branku. Tento výsledek potvrdili i Kelly a 

Drust (2008). 

Owen (2004) vysvětluje, že větší počet osobních soubojů na malém hřišti je 

zapříčiněn menší vzdáleností mezi hráči obou týmů. Větší počet střel si můžeme 
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vysvětlit tím, že branky jsou v menší vzdálenosti, a tudíž se hráči častěji pokouší o 

vstřelení branky. 

Kelly a Drust (2008) tvrdí, že při organizaci tréninku by měli trenéři zvážit cíle, 

které chtějí v malé fotbalové hře dosáhnout – kombinační hra, minimální fyzický 

kontakt se soupeřem nebo pokusy o častější střelbu, a podle toho určit její velikost.  

Clemente et al. (2013) uzavírá s tím, že ač nejsou všechny studie stejného 

názoru, tak většina autorů se shoduje s tím, že větší velikost hřiště má za důsledek 

zvýšení průměrné srdeční frekvence a vyšší úroveň laktátu v krvi (tabulka č. 8). Autoři 

se domnívají, že je to z toho důvodu, že hráči musí pokrýt větší prostor a mají méně 

příležitostí k zotavení. 

 

Tabulka 8 - Vliv velikosti hřiště na srdeční frekvenci 

 

Zdroj: Clemente et al. (2013) 

V tabulce číslo 8 můžeme pozorovat vliv velikosti hřiště na srdeční frekvenci 

hráčů u her s rozdílným počtem hráčů. 
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2.7.3  Přítomnost brankářů 

Clemente et al. (2013) uvádí, že většina studií se shoduje na tom, že hry měly 

vyšší intenzitu při hře bez brankářů (tabulka č. 9). 

Mallo a Navarro (2008) ve svém výzkumu zjistili, že hráči mají nižší průměrnou 

srdeční frekvenci při hře s brankáři než bez brankáře. Tyto výsledky však nepotvrdili 

Dellal et al. (2008), kteří naopak při hře s brankaři zjistili nárůst průměrné srdeční 

frekvence o 10,7 %. Obě studie se shodují v tom, že zjistili nižší intenzitu hry při hře 

s brankaři, konkrétně Mallo a Navaro (2008) uvádějí nižší frekvenci akcí s míčem. 

Protichůdné výsledky obou studií lze vysvětlit skutečností, že obě studie se 

konkrétně nezabývaly účinkem přítomnosti a nepřítomnosti brankářů v malých 

fotbalových hrách. Přítomnost brankářů při hře pravděpodobně změnilo taktické a 

fyziologické chování hráčů. 

Frýbort (2013) pokračuje s tím, že při hraní hry s brankáři, byli hráči 

pravděpodobně více organizovaní v defenzivě, aby chránili branku, což mělo dopad na 

intenzitu hry. Dále uvádí, že se trenér zařazením brankáře do her malých forem snaží o 

splnění určitých cílů tréninku – častá střelba, zakládání útoku od brankáře či spolupráci 

mezi obranou a brankářem.  

 

Tabulka 9 - Vliv využití brankáře na srdeční frekvenci hráčů 

 

Zdroj: Clemente et al. (2013) 
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Hill-Haas et al. (2011) navrhují další zkoumání této problematiky, neboť 

brankáři mohou mít důležitou roli při udržování týmových struktur, formací a 

komunikaci. Tyto faktory mohou ovlivnit pohyb, dovednosti a fyziologické nároky.  

 

2.7.4  Typ branek – způsob vstřelení branky 

Kemp (2015) zkoumal vliv rozdílných cílů neboli způsobů dosažení branky 

v jednotlivých hrách malých forem. Při hře 4:4 porovnával hřiště s jednou brankou na 

každé straně, se dvěma brankami na každé straně, hřiště s průběhovou brankou (po celé 

brankové čáře na straně každého týmu) a hru bez branek. Během hry s jednou brankou 

na každé straně zaznamenal vyšší množství laktátu v krvi, větší celkovou naběhanou 

vzdálenost a vyšší hodnocení množství vnímané námahy jednotlivých hráčů oproti 

ostatním hrám. Pokud jde o čas strávený nad 85% srdeční frekvence a běh ve vysoké 

intenzitě (>18,0 km / h) tak autor nezaznamenal, žádný velký rozdíl mezi jednotlivými 

typy her. Při hře bez branek se vyskytl větší počet vedení míče a větší počet osobních 

soubojů na rozdíl od ostatních her. Při hře na průběhovou branku se vyskytlo oproti 

ostatním hrám menší množství přihrávek. 

V důsledku autor říká, že fyziologické a technické odpovědi v malých 

fotbalových hrách se liší s nastavenými cíli, což umožňuje trenérovi manipulovat s hrou 

podle požadovaných fyziologických, taktických či technických cílů. 

 

2.7.5  Povzbuzování a instrukce od trenéra 

Povzbuzování a koučink od trenéra mnozí autoři uvádějí jako jeden z faktorů, 

který může ovlivňovat fyziologickou odezvu hráčů (Mazzetti et al. 2000, Balsom 1999, 

Rampinini 2007).  

Mazzetti et al. (2000) prokázali, že přítomnost a dohled trenéra při cvičení 

s těžkým odporem u středně trénovaných mužů vedlo k nárůstu tréninkové zátěže, což 

mělo za následek větší nárůst maximální síly ve srovnání s tréninkem bez dozoru.  
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Pouze Rampanini (2007) dokázal ve svém výzkumu, který se týkal malých 

fotbalových her, že dohled a povzbuzování trenéra mělo za následek vyšší průměrnou 

srdeční frekvenci, vyšší hladinu krevního laktátu a vyšší hodnoty subjektivně 

vnímaného zatížení. Dále zjistil, že největší vliv na fyziologické zatížení hráčů během 

malých fotbalových her má právě povzbuzování. Dále pak typ hry, a nakonec rozměry 

hrací plochy. 

Sampaio et al. (2007) zjistili významný nárůst ve vnímaném zatížení hráčů pro 

hru 2:2 a 3:3 pokud docházelo ke slovnímu povzbuzování trenéra, ale nedošlo k žádné 

významné změně v maximální srdeční frekvenci.  

Autoři se shodují, že povzbuzování trenéra je důležité, pokud se během SSG 

plánuje dosáhnout vysoké intenzity.  Frýbort (2013) zakončuje s tím, že včasné a 

opakované instrukce trenéra hráčům, patří k vhodným prostředkům k osvojení způsobu 

hry, který po hráčích vyžadujeme v utkání. 

 

2.7.6  Pravidla 

Frýbort (2013) uvádí, že trenér se změnou pravidel snaží naplnit cíle malých 

fotbalových her. Díky těmto pravidlům dochází také ke změně úkolů, které souvisejí 

s fyziologickým zatížením, herním činnostem i taktickým dovednostem.  

Mezi časté příklady omezení pravidel patří omezení počtu dotyků hráče 

s míčem, implementace ofsajdových pravidel, hra v podčíslení a přečíslení, které může 

zařídit už výše zmiňovaný univerzál či změna postavení branek. 

Balsom (1999) souhlasí a doplňuje, že fyziologické zatížení hráčů a intenzita 

cvičení může být ovlivněna při restartu hry – například pokud se míč dostane z hrací 

plochy ven, tak se nečeká, až se zakutálený míč vrátí zpátky do hry, ale v okamžiku, 

kdy je míč mimo hru trenér přihrává do hry nový míč a hráči musí rychle přepnout na 

novou situaci a nemají čas vydechnout. Clemente et al. (2013) navazují s tím, že pokud 

se při hře omezí počet dotyků, tak dojde ke zrychlení útočné fázi hry, ale zároveň to 

omezí možné individuální řešení hráče v herní situaci. 

Aroso et al. (2004) ve své studii porovnával hru 3:3 a hru 3:3 s maximálním 

počtem 3 dotyků. Když porovnal výsledky tak zjistil, že během hry s omezeným počtem 
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dotyků se zvýšil čas, který hráči strávili v chůzi, ale naopak se snížil čas, který hráči 

strávili ve sprintu, stoji a při pohybech do stran a dozadu. 

Nicméně až Dellal et al. (2011) prokázali ve své studii, že srdeční frekvence se 

v malých fotbalových hrách zvyšuje s omezeným počtem doteků. Ve většině případech, 

profesionální a amatérští hráči dosáhli nižší hodnoty srdeční frekvence během hry, které 

nebyla omezena počtem doteků. Podobné výsledky byly pozorovány v hodnotě laktátu 

v krvi (tabulka 10). 

 

Tabulka 10 - Srdeční frekvence hráčů a hladina laktátu v krvi v závislosti na omezený 

počet dotyků v SSG 

 

Zdroj: Clemente et al. (2013) 

Hill-Haas et al. (2010) studovali vliv změn pravidel v časově-pohybových 

charakteristikách a fyziologických reakcích u hráčů kategorie U16 během malých 

fotbalových her.  

Autoři zařadili těchto 5 pravidel:  

1. platné pravidlo ofsajdu – poslední třetina hřiště,  

2. míč nelze vhazovat, pokud opustí hrací plochu – pouze kop, 

3. všichni hráči útočícího týmu musí být v předních 2 zónách, aby se mohl počítat 

gól, 

4. 2 neutrální hráči po délce hřiště, kteří se mohou libovolně pohybovat, ale 

nesmějí vstoupit do hřiště, 
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5. 4 přeběhy šířky hřiště jedním hráčem z každého týmu v 90 sekundovém 

intervalu. 

Výsledky ukázali, že při pravidlu, které vyžadovalo, aby jeden hráč z každého 

týmu na signál uběhl 4 sprinty přes šířku hřiště za 90 vteřin, se během malé fotbalové 

hry zvýšila celková uběhaná vzdálenost, počet sprintů, běh s vyšší intenzitou. Toto 

pravidlo však nemělo vliv na hodnotu laktátu v krvi či subjektivní vnímané zatížení 

hráčů. Frýbort (2013) však doplňuje, že této podobě se tato herní činnost při normální 

hře nevyskytuje. 

Hill-Haas et al. (2010) navazují s tím, že podmínka, při které museli být hráči 

útočícího týmu v posledních 2 třetinách hřiště, aby mohla být uznána branka, zvýšila 

maximální srdeční frekvenci a hodnotu laktátu v krvi v malých i velkých formátech hry. 

Týmy, které hráli v podčíslení, zaznamenali významně vyšší stupeň vnímané námahy 

hráčů, na rozdíl od soupeře, který hrál v přečíslení, ačkoli nebyly zaznamenány žádné 

rozdíly mezi maximální srdeční frekvencí a hodnotou laktátu v krvi. Pravidla mohou 

ovlivnit fyziologické, pohybové a vjemové reakce hráčů. Pravidla, týkající se šancí 

týmu na vstřelení branky mohou zlepšit motivaci hráčů a tím i zvýšit intenzitu tréninku 

během SSG.  

 

2.7.7  Tempo hry – interval zatížení a odpočinku 

Několik studií zkoumalo, jak lze manipulovat s intenzitou SSG, tak aby se 

změnil tréninkový stimul. Ve fotbale se malé fotbalové hry hrají buď nepřetržitě, nebo 

ve formě intervalů. Hills-haas et al. (2009) a Fanchini et al. (2011) zkoumali 

fyziologické odezvy a časově – pohybové charakteristiky spojené s kontinuálními a 

přerušovanými (intervalovými) tréninkovými režimy v malých fotbalových hrách. 

Autoři zjistili významně nižší srdeční frekvenci u hráčů u her s dobou trvání dvou 

minut, na rozdíl od čtyř a šesti minutových her. Výsledky naznačují, že kontinuální SSG 

vyvolali mnohem vyšší procento maximální srdeční frekvence ve srovnání 

s přerušovanými SSG. Možným vysvětlením může být dostatečná doba odpočinku mezi 

intervaly během přerušovaného SSG. 

Fanchini et al. (2011) nenalezli žádné významné rozdíly ve vnímané námaze 

hráčů (RPE) mezi třemi různými hrami, které se lišili délkou trvání (2, 4 a 6 minut). 
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Tyto výsledky nebyly potvrzeny Hill-Haasem et al. (2009). Ve své studii autoři dospěli 

k závěru, že kontinuální SSG vyvolaly významně vyšší vnímanou námahu hráčů ve 

srovnání s přerušovaným SSG. Hráči jsou během přerušovaného tréninku SSG schopni 

hrát při velmi vysoké intenzitě pouze krátké doby.  

Hill-Haas et al. (2009) porovnávali kontinuální SSG s dobou trvání 24 minut a 

intervalovou SSG s časovým rozložením 6x 4 minuty s 90vteřinovým pasivním 

odpočinkem mezi intervaly. Obě metody byly porovnávány ve 3 formátech hry – 2:2, 

4:4, 6:6. Mezi kontinuální a intervalovou metodou nebyly žádné významné rozdíly pro 

celkovou naběhanou vzdálenost nebo pro vzdálenost uraženou při chůzi, klusu nebo 

běhu ve střední rychlosti. 

Hráči však překonali větší vzdálenost mezi 13,0 a 17,9 km/h a při rychlostech 

nad 18,0 km/h během intervalové SSG ve srovnání s nepřerušovanou SSG. Hráči navíc 

během intervalové formě hry absolvovali vyšší počet sprintů. Jedním z možných 

vysvětlení těchto výsledků byla dodatečná doba pasivního odpočinku mezi jednotlivými 

intervalovými hrami, která mohla umožnit větší fyziologické zotavení. 

Fanchini et al. (2011) také studovali vliv doby trvání hry na technickou 

výkonnost a nebyly nalezeny významné statistické rozdíly mezi jednotlivými hrami. 

Autoři však zjistili tendenci ke snížení celkového počtu přihrávek, úspěšných přihrávek 

a získání/odebrání míče v utkání s nejvyšší dobou trvání. Tato skutečnost může 

naznačovat, že hry s největší dobou trvání mohou způsobit snížení technické zdatnosti. 
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Obrázek 2 - Dopady kontinuálního a přerušovaného zatížení ve SSG 

 

Zdroj: Clemente et al. (2013) 

Clemente et al. (2013) popisují vliv kontinuálních a přerušovaných 

(intervalovými) tréninkových režimů v malých fotbalových hrách (Obrázek 2). 

Kontinuální SSG mají za následek vyšší tepovou frekvenci a vyšší hodnotu laktátu 

v krvi. Během tohoto režimu se však snižuje kvalita technických a taktických činností 

hráčů. U intervalového režimu SSG je to přesně naopak. 

 

2.7.8  Motivace 

Dle Balsoma (1999) je důležité, aby při malých fotbalových hrách byli hráči 

správně namotivováni, protože se tím může zvýšit výkon hráčů a tím pádem celá 

efektivita celé SSG. 

Faktory, které mohou pomoci zlepšit úroveň motivace hráčů: 

• jasně definovat cíl – je to důležité, aby hráči porozuměli cílům tréninku, 

• vzdělávat hráče – hráči budou více motivováni, pokud pochopí, že SSG mohou 

zlepšit jejich vytrvalostní kapacitu a to tím, že hráči pracují ve velké intenzitě. 

Tímto může SSG částečně nahradit nudné běhání bez míče, 
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• monitory srdečního tepu – monitory srdečního tepu slouží k monitorování intenzity 

cvičení jednotlivého hráče, 

• konkurence schopné týmy v SSG – je důležité rozdělit hráče do rovnoměrně 

vyvážených týmů, tak aby každý tým měl šanci uspět, 

• dobrá organizace – hráči nesmí čekat zbytečně dlouho mezi jednotlivými hrami. 

Obrázek 3 - Proměnné faktory ve SSG a jejich vliv na intenzitu SSG dle Clementeho (2013) 

 

Zdroj: Clemente et al. (2013) 

Clemente et al. (2013) (obrázek č. 3) nám udává krátké shrnutí vlivu 

jednotlivých faktorů na intenzitu v intervalových hrách. Malý počet hráčů, větší hřiště, 

hra bez brankářů, malý počet doteků a koučink trenéra jsou faktory, které zvyšují 

intenzitu malých fotbalových her. Přesný opak platí pro snižování intenzity SSG. 

 

2.8  Shrnutí a formulace vlastního problému 

Z kapitoly 2.7 vyplývá, že hry malých forem (SSG) se hrají na zmenšených 

plochách hřiště, často s použitím upravených pravidel a zahrnujících menší počet hráčů 

než tradiční fotbal.  



66 

 

Owen et al. (2004) uvádí, že hráči se během malých fotbalových her setkávají s 

podobnými situacemi jako v soutěžních utkáních. Díky této skutečnosti se využití SSG 

stalo populární metodou rozvoje specifické aerobní zdatnosti fotbalistů (Impellizzeri et 

al., 2006) Dle studie Hill – Haas et al. (2009) lze pomocí změny faktorů jako je počet 

hráčů, velikost hřiště, pravidla hry či povzbuzení trenéra manipulovat s celkovou 

fyziologickou a percepční zátěží.  

 

Velikost hřiště 

Kelly a Drust (2008) ve své studii zkoumali dopad změn velikosti hřiště na 

odezvu srdeční frekvence u dorostových kategorií.  

Hráči se zúčastnili SSG na třech různých velikostech hřiště (SSG1, 30 m x 20 m; 

SSG2, 40 m x 30 m; SSG3, 50 m x 40 m). Hry se skládaly ze 4 x 4 minut hraní, 

proložené 2 minutami aktivního odpočinku. Průměrné srdeční frekvence se u všech tří 

formátů hry významně nelišily (SSG1, 175 ± 9; SSG2, 173 ± 11; SSG3, 169 ± 6).  

Tessitore (2006) uvádí, že změnou velikosti hřiště můžeme měnit velikost 

pohybového zatížení. Podle autora se pohybové zatížení pohybuje v rozmezí 61 % do 

76 % VO2 max, nižší hodnoty byly naměřeny u větší velkosti hřiště. 

Cílem studie Casamichana a Castellano (2010) bylo prozkoumat fyzické, 

fyziologické a motorické reakce a vnímanou námahu hráčů mládežnických kategorií na 

třech různých velikostech hřiště. Zatímco byl počet hráčů konstantní (5+1), velikost 

hřiště se měnila a to (∼ 275 m², ∼ 175 m² a ∼ 75 m² na hráče). 

Výsledky ukázaly, že když byla hrací plocha větší, fyzická (celková naběhaná 

vzdálenost; uběhnuté vzdálenosti při běhu s nízkou intenzitou, běh se střední intenzitou 

a běh s vysokou intenzitou; maximální rychlost; frekvence sprintu) a fyziologická zátěž 

(procenta maximální srdeční frekvence; procenta průměrné srdeční frekvence; čas 

strávený nad 90% maximální srdeční frekvence) a hodnocení vnímané námahy byly 

všechny vyšší, zatímco určité motorické projevy byly pozorovány méně často (vedení 

míče, střelba). 

Dle Clementa et al. (2014) způsobuje zvyšující se velikost hrací plochy při 

zachování stejného počtu hráčů zvýšení průměrné srdeční frekvence. Naopak snížení 
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velikosti hrací plochy zvyšuje dle Kellyho a Drusta (2009) nároky na technické 

požadavky. Také dle Aguiara (2012) má větší účinek na technickou stránku snížení 

hrací plochy, či snížení počtu hráčů, neboť se zvyšuje počet technických akcí. Ve studii 

Hill-Haas (2009) je uvedeno, že při zvýšení počtu hráčů na stejně velkém hřišti se 

průměrná hodnota srdeční frekvence snižuje (Beenhama et al., 2017). 

Využitím větších hracích ploch a většího počtu hráčů v týmu může hráče 

povzbudit ke zvýšení jejich naběhané vzdálenosti ve sprintu (Castellano et al., 2013; 

Jones a Drust, 2007). Menší formáty se však zdají lepší pro zvýšení intenzity cvičení a 

počtu akcí zrychlení a zpomalení ze strany hráčů (Clemente et al., 2017). 

 

Zařazení brankáře 

Mallo a Navarro (2008) ve svém výzkumu zjistili, že hráči mají nižší průměrnou 

srdeční frekvenci při hře s brankáři (166 tepů/min.) než bez brankáře (173 tepů/min.) a 

také při hře s brankáři naběhali menší průměrnou vzdálenost (638 m) než při hře bez 

brankáře (747 m). Zahrnutí brankářů snížilo tempo hry, protože hráči prováděli méně 

běhu s vysokou intenzitou, a naopak se zvyšovala aktivita s nízkou intenzitou. Čas 

strávený cvičením při intenzitách mezi 76-85 % HR (max) byl nižší ve hře bez branek, 

zatímco přítomnost brankářů snížila prováděné aktivity nad 86 % HR (max). 

Tyto výsledky nepotvrdili Dellal et al. (2008), kteří naopak při hře s brankaři 

zjistili nárůst průměrné srdeční frekvence o 10,7 %. Obě studie se shodují v tom, že 

zjistili nižší intenzitu hry při hře s brankaři, konkrétně Mallo a Navaro (2008) uvádějí 

nižší frekvenci akcí s míčem. 

Frýbort (2013) pokračuje s tím, že při hraní hry s brankáři, byli hráči 

pravděpodobně více organizovaní v defenzivě, aby chránili branku, což mělo dopad na 

intenzitu hry. Dále uvádí, že se trenér zařazením brankáře do her malých forem snaží o 

splnění určitých cílů tréninku – častá střelba, zakládání útoku od brankáře či spolupráci 

mezi obranou a brankářem.  

Gaudino et al. (2014) se ve své studii zabývají tím jak formáty hry (držení míče 

a hra s brankáři) a počet hráčů (5,7,10) ovlivňují fyzickou náročnost SSG u elitních 

hráčů. Zjistili, že celková vzdálenost, vzdálenost překonaná ve velmi vysokých 

rychlostech (19,8-25,2 km/h) a maximálních rychlostech (> 25,2 km/h) byla vyšší při 
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hře s brankáři. To samé platilo pro absolutní maximální naměřenou rychlost a 

maximální zrychlení a zpomalení. Na druhou stranu, počet mírných (2-3 m/s) zrychlení 

a zpomalení, stejně jako celkový počet změn rychlosti, byl tím větší, čím menší bylo 

hřiště (tj. 5v5> 7v7> 10v10) a to jak při hře s brankáři, tak bez nich. Gaudino et al. 

(2014) se neshodují s názory Clementeho et al. (2013) a uvádí, že celkově byly hry bez 

brankářů na držení míče spojeny s nižšími hodnotami vnějšího zatížení hráče než běžné 

hry. 

Vzhledem k nedostatečné konzistenci designu SSG, zdatnosti hráčů, věku, 

schopností, koučinku trenéra a pravidel hry mezi studiemi je obtížné činit přesné závěry 

o vlivu každého faktorů samostatně. Z těchto důvodů je třeba učinit další výzkumy. 

Tato práce by měla pomoci ukázat, jak výše vypsané faktory (zařazení brankáře,) 

v malých fotbalových hrách ovlivňují vnější zatížení hráčů v kategorii U14. 
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3  CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY 

3.1  Cíle výzkumu 

Cílem této diplomové práce je zjistit vliv jednotlivých proměnných parametrů 

(cíl hry, zapojení brankářů, zapojení univerzálních hráčů, pravidla) u malých 

fotbalových her (SSG) na vnější a vnitřní zatížení hráčů u elitních hráčů kategorie U14. 

3.2  Hypotézy výzkumu 

H1: Předpokládáme rozdíly ve vybraných parametrech interního a externího zatížení 

v závislosti na rozlišných měřených SSG. 

H2: Předpokládáme menší naběhanou celkovou vzdálenost, počet akcelerací a 

decelarací u hráče na pozici univerzála ve SSG4 než u ostatních hráčů. 

H3: Předpokládáme vyšší průměrná srdeční frekvence, bude zjištěna u útočících hráčů 

(2) oproti obráncům (3) ve SSG3. 

H4: Předpokládáme, že vzdálenost naběhaná ve vysokých intenzitách (zóna 5: 16-18 

km/h a zóna 6:> 18 km/h) bude vyšší ve SSG1 oproti SSG2.  

 

3.3  Úkoly výzkumu 

1) Práce s odbornou literaturou, která se zabývá danou problematikou 

2) Vymezení cílů a hypotéz 

3) Výběr výzkumného souboru – vhodná skupina probandů 

4) Sběr dat 

5) Zaznamenání jednotlivých dat a komparace jednotlivých SSG a jejich faktorů 

6) Práce s naměřenými daty a jejich statistické zpracování 

7) Diskuse a interpretace výsledků práce 

8) Závěry práce do praxe a orientace dalšího výzkumu 
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4  METODIKA PRÁCE 

4.1  Popis studie 

Výzkumné metody v této diplomové práci byly prováděny formou terénních 

testů za použítí GPSsportů a hrudních pásů Polar T34. Jedná se o observační typ studie 

s využitím měření ve specifických klinických podmínkách. 

4.2  Charakteristika sledovaného souboru 

Výzkumný soubor se skládal z vybraných hráčů starších žáků AC Sparta Praha 

kategorie U14. Tento tým hraje Českou ligu žáků U14. Hráči tohoto týmu jsou narozeni 

v roce 2007 a jsou doplnění dalšími talentovanými hráči z kategorie U13, kteří jsou 

narozeni v roce 2008. Tento tým se nachází na první příčce neúplné tabulky, neboť 

soutěž byla vzhledem ke koronavirové situaci přerušena. Testování se zúčastnili pouze 

hráči ročníku 2007. Výzkumný soubor (tabulka 11) tvořilo 10 hráčů a 2 brankáři, kteří 

ale do analýzy nebyli zahrnuti. V následující tabulce 11 jsou uvedeny věkové, 

hmotnostní a výškové údaje hráčů výzkumného souboru. 

 

Tabulka 11 Parametry hráčů výzkumného souboru 

 Věk (let) Hmotnost (kg) Výška (cm) 

Nejvyšší hodnota 14,3 63 175,5 

Nejnižší hodnota 13 41 155 

Průměrná hodnota 13,78 48,34 163,6 

Směrodatná odchylka 0,48 7,44 0,07 

Variační rozpětí 1,3 22 20,5 

 

Tento tým v normálních podmínkách trénuje třikrát týdně na hřišti na UMT a 

jeden trénink je součástí vyučování v přidružené škole. Každý víkend také odehraje 

mistrovské či přátelské utkání, ale vzhledem ke koronavirové situaci se hráči poslední 3 

měsíce připravovali samostatně, za pomocí individuálních tréninkových plánů. Součástí 

tréninku hráčů v koronavirové době byly kromě individuálních tréninkových plánů, 

které se skládaly především z různých běhů, také online tréninky, které trvaly 30 minut 
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a byly zaměřené na techniku, koordinaci, rozvoj silových schopností a kompenzačních 

cvičení. Každý týden proběhlo 8 online hodin. 

 

4.3  Organizace výzkumu 

Výzkum probíhal v období od 29.4 2021 do 1. 5. 2021. Testování probíhalo 

vždy v rámci tréninkové jednotky v odpoledních hodinách v rozmezí od 13:00 do 15:00. 

Před samotným testováním byli probandi seznámeni a poučení o pravidlech hry a 

průběhu jednotlivých malých fotbalových her, aby bylo dosaženo co nejpřesnějších 

výsledků v této práci. Před samotným testováním byli hráči rozcvičeni pod dohledem 

trenéra. Rozcvičení a zapracování trvalo 25 minut. Venkovní teploty se během výzkumu 

pohybovaly okolo 18 °C.  Výzkum byl realizovaný v areálu fotbalového klubu Motorlet 

(Butovická 35, 158 00 Praha 5) na umělé trávě (UMT).  

Hráči byli vhodně oblečeni vzhledem k počasí. Při testování byly použity 

následující pomůcky: stopky, mety, branky (7,44 x 2,44 m), rozlišovací dresy, fotbalové 

míče velikosti 5, GPSports měřící zařízení, hrudní pásy Polar T34.  

Hráči byli poučeni a seznámeni s průběhem celého výzkumu. Tento výzkum byl 

schválen etickou komisí UK FTVS pod jednacím číslem 223/2020. 

 

4.4  Popis jednotlivých forem malých fotbalových her  

Jednotlivé hry malých forem se lišily jednotlivými proměnnými. Testování 

probíhalo v dubnu a v květnu v roce 2021. Hráči byli monitorováni během jednotlivých 

malých fotbalových her za pomocí GPSports přístrojů. Každá hra se lišila jednotlivými 

proměnnými. Pří sestavování formátů jednotlivých her jsme se řídili podle literatury 

Hill-Haase (2008). 
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1) Hra 4+1 (SSG1) 

- cílem hráčů bylo vstřelit co nejvíce gólů soupeřícímu družstvu, 

- po zakopnutém míči (aut, roh) míč uveden ihned do hry brankářem týmu, který měl 

být v držení míče, 

- počet dotyků v SSG nebyl omezen, 

- trenéři dohlíželi na průběh hry, povzbuzovali a instruovali hráče. 

Obrázek 4 – Hra 4+1 (SSG1) 

 

 

2) Poziční hra 4v4 (SSG2) 

-cílem hry bylo udělat co nejvyšší počet přihrávek, 

- pokud míč opustil hrací plochu, byl ihned uveden nový míč trenérem, 

- hráči nebyli omezeni počtem dotyků. 

Obrázek 5 - Poziční hra 4v4 (SSG2) 
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3) Hra 5+1 (3v2, 2v3) (SSG3) 

- cílem hráčů bylo vstřelit co nejvíce gólů soupeřícímu družstvu, 

- po zakopnutém míči (aut, roh) míč uveden ihned do hry brankářem týmu, který měl 

být v držení míče, 

- počet dotyků v SSG nebyl omezen, 

- trenéři dohlíželi na průběh hry, povzbuzovali a instruovali hráče, 

- hrací plocha byla rozdělena na 2 poloviny – na obranné polovině byli hráči 

v přečíslení a na útočné polovině naopak v podčíslení. Útočící dvojici mohl vždy 

doplnit jeden z hráčů z obranné poloviny, pokud převedl míč přes útočnou polovinu. Po 

skončení akce na útočné polovině se však musel vrátit na obrannou polovinu. 

Obrázek 6 - Hra 5v5 (3v2, 2v3) (SSG3) 
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4) Poziční hra 4v4 (+3) (SSG4) 

- cílem hry bylo přenášet těžiště hry z jedné strany do druhé, 

- pokud se týmu povedlo narazit si o oba univerzály po stranách, tak získal bod, 

- útočící tým mohl využít také neutrálního hráče uprostřed, 

- hráči byli omezeni počtem dotyků s míčem (3), neutrální hráči po stranách (2), 

- pokud míč opustil hrací plochu, hra se zahajovala autovým vhazováním. 

 

Obrázek 7 - Poziční hra 4v4 (+3) (SSG4) 
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Tabulka 12 - Popis formátů intervalových her 

Číslo 

hry 

Typ 

hry 

Zatížení Odpočinek Opakování Počet 

hráčů 

Rozměr 

hřiště 

Relativní 

plocha 

na hráče 

SSG 1 Hra 4 min 2 min 4 4+1 20 x 30 

m 

60 m² 

SSG 2 Poziční 

hra 

4 min 2 min 4 4+0 20 x 30 

m 

75 m² 

SSG 3 Hra 4 min 2 min 4 5+1 30 x 32 

m 

80 m² 

SSG 4 Poziční 

hra 

4 min 2 min 4 4+0 

(+3) 

20 x 30 

m 

66,66 m² 

 

Tabulka 12 nám udává informace, ohledně typu hry, IZ:IO, opakování, počtu hráčů, 

rozměrech hřiště a relativní plochu na hráče v jednotlivých zkoumaných SSG. 

 

4.5  Metody získávání dat 

Na základě terénního měření u hráčů AC Sparta Praha, kategorie U14, jsme 

během tréninků naměřili data o externím a interním zatížení u hráčů. K získání těchto 

dat jsme použili přístroje GPSports a hrudní pás Polar T34. Data jsme sbírali během 

různých SSG. Naměřená data se z přístroje GPSports musela stáhnout do počítače a 

zpracována pomocí programu Team AMS R1 2019.1. 

 

4.5.1  GPSports 

 GPSports Systems značky SPI EliteSystem (Canberra, Austrálie) je zařízení, 

které pomocí GPS dokáže změřit celkovou naběhanou vzdálenost, maximální 

dosaženou rychlost a mnoho dalších parametrů. Moduly GPS mají dosah signálu až 200 

metrů a jsou používané ve vědeckém výzkumu kvůli své přesnosti a spolehlivosti. Toto 

zařízení se také dokáže spárovat s hrudním pásem a zvládne zaznamenávat i srdeční 

frekvenci během tréninku. Data lze číst jak on-line v průběhu cvičení či hry, pomocí 

programu SPI Realtime, tak off-line po skončení měření, a to přes program Team AMS. 
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Systém GPSports se skládá z přijímacího doku a dvaceti měřících modulů 

(GPS). Tyto moduly jsou během měření uloženy ve vestách, které mají hráči na sobě 

během cvičení. Po skončení měření se moduly vyndají z vest, dají se do přijímacího 

doku, kde se nabijí a data z nich se automaticky stáhnou do centrální paměti doku. 

Následně spojíme počítač s dokem pomocí USB kabelu a data přes program Team AMS 

stáhneme do počítače, kde s nimi následně můžeme pracovat.  

Obrázek 8 - Zařízení GPSports 

 

Zdroj: Catapult (2015) 

4.5.2  Hrudní pás Polar T34 (Kempele, Finsko) 

Tento hrudní pás slouží ke snímání srdeční frekvence. Pracuje na principu 

telemetrických kardiotachimetrů s nekódovaným přenosem signálů a má dosah 3 metry.  

Toto zařízení, nazývané také sporttester, je elektroda, pracující na principu EKG. 

Zaznamenává srdeční frekvenci přímo z hrudi sportovce a data zasílá do přijímacího 

zařízení (GPS modulu).  

 

4.6  Hodnocená data 

Komparace jednotlivých formátů měřených SSG byla provedena tak, že jsme 

každou hru nejprve zprůměrovali dle literatury (Hill-Hass et al., 2008) na jednu minutu, 

aby měly všechny hry stejnou výchozí hodnotu. Dále jsme určili šest různých 

rychlostních zón pro následnou analýzu dat. 
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4.6.1  Program Team AMS R1 2019.1. 

Po stáhnutí záznamu z měření do programu Team AMS R1 2019.1. se můžeme 

dostat do základní tabulky (tabulka 13). Z této tabulky můžeme vyčíst základní 

naměřené hodnoty jako je například maximální rychlost, průměrná rychlost, délka 

měření, celkovou vzdálenost a mnoho dalších informací. 

 

Tabulka 13 - Základní naměřené hodnoty z GPS 

 

Zdroj: Vlastní   

Graf 4 - Vnější a vnitřní zatížení hráčů 

 

Zdroj: Vlastní 

Z grafu č. 4 můžeme pozorovat změnu rychlosti v průběhu specifického zatížení 

a fyziologickou odpověď organismu v podobě srdeční frekvence. 
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Obrázek 9 - Příklad naměřené rychlosti a rozdělení do rychlostních zón 

 

 

Z obrázku  9 můžeme v prvním sloupci vidět rozdělení do šesti rychlostních zón. 

Ve druhém sloupci je zobrazena vzdálenost, kterou hráč v dané rychlostní zóně 

absolvoval. Ve třetím sloupci je procentuální zobrazení vzdáleností v jednotlivých 

zónách. V posledním čtvrtém sloupci nám čísla udávají četnost aktivit pro příslušnou 

rychlostní zónu. Poslední číslo pod tabulkou nám ukazuje celkovou uběhnutou 

vzdálenost. 

Rychlostní zóny rozdělené dle Hill-Hass et al., (2008): 

• rychlostní zóna 1 (stoj a chůze, 0–7 km/hod), 

• rychlostní zóna 2 (pomalý klus, 7–10 km/hod), 

• rychlostní zóna 3 (klus, 10–13 km/hod), 

• rychlostní zóna 4 (střední běh, 13–16 km/hod), 

• rychlostní zóna 5 (rychlý běh, 16–18 km/hod), 

• rychlostní zóna 6 (sprint, 18–36 km/hod). 
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Akcelerační zóny rozdělené dle Hill-Hass et al., (2008): 

• akcelerační zóna 1 (od 1,2 m.s-2), 

• akcelerační zóna 2 (od 2,4 m.s-2), 

• akcelerační zóna 3 (od 3,6 m.s-2). 

U decelerace neboli brždění, platí stejné rozdělení zón jako u akcelerace. Tyto 

běžecké údaje jsou zobrazeny pro všechny měřené SSG. Údaje byly přepočítány na 

jednu minutu a následně komparovány mezi sebou. 

 

4.7  Metody zpracování údajů 

Pro zpracování dat jsme použili aritmetický průměr, směrodatnou odchylku, 

variační rozpětí a procentuální zastoupení, které jsme zobrazili v grafech. Normalita dat 

byla ověřena Shapiro-Wilk testem pro každý parametr. Významné rozdíly mezi typem 

malé hry (SSG1, SSG2, SSG3, SSG4) a závislou proměnnou (naběhaná vzdálenost 

(min), HIR (min), počet sprintů (min), vzdálenost sprintu (min), počet akcelerací v zóně 

1 (min), počet decelerací v zóně 1 (min), HMLD (min) byly hodnoceny Kruskal-Wallis 

testem s následným post-hoc porovnáním s použitím Wilcoxonova testu. Významnost 

velikosti účinku rozdílů byla hodnocena pomocí Cohenovy delty. Přijaté byly pouze 

statisticky významné výsledky (p <0,05). Hypotézu 3 a 4 jsme ověřovali pomocí T-

testu. Pro zpracování základních dat byl použit software Microsoft Excel a pro 

statistickou analýzu software R v3.5.2 (Vídeň, Rakousko).  
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5  VÝSLEDKY 

V tabulkách číslo 14 a 15 je zobrazeno statistické zpracování uběhnuté 

vzdálenosti, maximální rychlosti, průměrné rychlosti, maximální srdeční frekvence a 

průměrné srdeční frekvence. Všechny tyto parametry jsou porovnávány mezi 

jednotlivými SSG. 

Z výsledků je patrné, že největší průměrnou vzdálenost za 1 minutu hráči 

naběhali v SSG2 a to 123,32 m. Naopak nejmenší průměrnou vzdálenost za jednu 

minutu hráči naběhali v SSG3. V SSG4 se hráči dostali do největší průměrné maximální 

rychlosti a to 19,22 km/h. V ostatních hrách byla naměřená průměrná maximální 

rychlost velice podobná. Nejvyšší průměrná rychlost hráčů 7,40 km/h, byla naměřena v 

SSG2. Při SSG3 se hráči dostali do nejmenší průměrné rychlosti, která byla 6,61km/h.  

Pokud budeme hodnotit průměrnou maximální srdeční frekvenci v jednotlivých 

měřených SSG tak zjistíme, že nevyšších hodnot hráči dosáhli v SSG3, a naopak 

nejnižších v SSG1. Průměrná srdeční frekvence 175,14 tepů/min, byla nevyšší u SSG4. 

Nejnižších hodnot hráči dosáhli ve SSG2 a to 170 tepů/min. Velice podobnému číslu u 

průměrné srdeční frekvence za minutu se hráči přiblížili také ve SSG1. 
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Tabulka 14 Deskriptivní zpracování parametrů u měřených SSG 

Typ 

hry 

Charakteristika Průměrná 

vzdálenost 

(m/min) 

Maximální 

rychlost 

(km/h) 

Průměrná 

rychlost 

(km/h) 

Maximální 

srdeční 

frekvence 

(tepů/min) 

Průměrná 

srdeční 

frekvence 

(tepů/min) 
SSG1 Průměr 111,87 18,65 6,7 183,42 170,67 

 Maximum 129,1 22,8 7,7 189 176 

 Minimum 88,8 14 5,3 175 163 

 Směrodatná 

odchylka 

10,23 2,03 0,61 9,34 13,49 

SSG2 Průměr 123,32 18,81 7,4 186,38 170 

 Maximum 139,2 24,6 8,3 194 179 

 Minimum 101,8 15,8 6,1 182 149 

 Směrodatná 

odchylka 

8,61 2,37 0,52 6,26 11,05 

SSG3 Průměr 110,17 18,88 6,61 189,1 174,79 

 Maximum 131,5 24,2 7,9 203 193 

 Minimum 83,9 15,3 5 174 159 

 Směrodatná 

odchylka 

12,07 1,85 0,73 9,4 10,3 

SSG4 Průměr 117,96 19,22 7,08 188,43 175,14 

 Maximum 140,4 23 8,4 205 195 

 Minimum 94,3 15,5 5,7 169 152 

 Směrodatná 

odchylka 

12,86 1,9 0,76 9,54 11,71 

 

 

 

Tabulka 15 - Porovnání měřených parametrů mezi jednotlivými SSG 

Typ 

hry 

Hodnoty Průměrná 

vzdálenost 

(m/min) 

Maximální 

rychlost 

(km/h) 

Průměrná 

rychlost 

(km/h) 

Maximální 

srdeční 

frekvence 

(tepů/min) 

Průměrná 

srdeční 

frekvence 

(tepů/min) 

SSG1 Průměr 111,87 18,65 6,7 183,42 170,67 

SSG2 Průměr 123,32 18,81 7,4 186,38 170 

SSG3 Průměr 110,17 18,88 6,61 189,07 174,79 

SSG4 Průměr 117,96 19,22 7,08 188,43 175,14 
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V následující tabulce číslo 16 jsou zobrazeny průměrné uběhnuté vzdálenosti 

hráčů během SSG v níže vypsaných rychlostních zónách. Více jsou tyto rychlostní zóny 

popsány již v metodice práce. 

Ve SSG3 hráči naběhali oproti ostatním hrám největší vzdálenost za jednu 

minutu v první rychlostní zóně a to 47,43 m. Ve SSG2 jsme s porovnáním ostatními 

měřenými hrami naměřili největší naběhané hodnoty hráčů za jednu minutu v rychlostní 

zóně 2 a také v zóně 3. V rychlostních zónách 4,5 a 6 se nejvyšší naběhané hodnoty 

hráčů vyskytli ve SSG4. 

Tabulka 16 - Struktura pohybového zatížení z hlediska překonané vzdálenosti v jednotlivých 

rychlostních zónách 

 
SSG1 SSG2 SSG3 SSG4 

Průměrná vzdálenost 

(m/min) 

111,87 123,32 110,17 117,96 

Vzdálenost v zóně 1 

(m/min) (0-7 km/h) 

46,39 42,07 47,43 44,67 

Vzdálenost v zóně 2 

(m/min) (7-10 km/h) 

30,61 37,46 29,52 30,88 

Vzdálenost v zóně 3 

(m/min) (10-13 km/h) 

20,82 28,16 19,36 24,64 

Vzdálenost v zóně 4 

(m/min) (13-16 km/h) 

10,2 11,68 9,64 12,20 

Vzdálenost v zóně 5 

(m/min) (16-18 km/h) 

2,61 2,62 2,81 3,51 

Vzdálenost v zóně 6 

(m/min) (18–36 km/h) 

1,24 1,33 1,42 2,05 
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Graf 5 - Porovnání naběhaných vzdáleností v 5. a 6. rychlostní zóně v SSG1 a SSG2 

 

 

Z grafu 5 lze vidět, že v obou porovnávaných hrách dosahovali hráči velice 

podobných průměrných naběhaných vzdáleností v rychlostních zónách 5 a 6. Hráči v 

SSG1 naběhali v zóně 5 průměrně za minutu 2,61 m, u SSG2 to bylo 2,62m. V zóně 6 

byla průměrná naběhaná vzdálenost za jednu minutu 1,24 m v SSG1 a 1,33 m v SSG2. 

Po sečtení naběhaných vzdáleností v 5. a 6. rychlostní zóně, získáme HIR, které 

u SSG1 vyšlo 3,85 m. Ve SSG2 hráči v HIR naběhali o trochu více a to 3,95 m. 

 

Tabulka 17 zobrazuje procentuální vyjádření průměrných vzdáleností v jednotlivých 

rychlostních zónách. 

Tabulka 17 - Procentuální distribuce průměrných vzdáleností v jednotlivých rychlostních zónách 

Typ hry SSG1 SSG2 SSG3 SSG4 

Zóna 1 (0-7 km/h) 41,47 % 34,11 % 43,05 % 37,87 % 

Zóna 2 (7-10 km/h) 27,36 % 30,37 % 26,8 % 26,18 % 

Zóna 3 (10-13 km/h) 18,6 % 22,83 % 17,57 % 20,89 % 

Zóna 4 (13-16 km/h) 9,11 % 9,46 % 8,74 % 10,34 % 

Zóna 5 (16-18 km/h) 2,33 % 2,12 % 2,55 % 2,98 % 

Zóna 6 (18-36 km/h) 1,1 % 1,08 % 1,29 % 1,73 % 

 



84 

 

 

V tabulce číslo 18 uvádíme deskriptivní popis sprintových, akceleračních, 

deceleračních činností hráčů a překonanou vzdálenost v činnostech s vysokým 

metabolickým výdejem (HMLD).  

Výsledky prokázali, že nejvyšší průměrný počet sprintů za jednu minutu se 

vyskytoval u SSG4. Průměrně každý z hráčů udělal 0,47 sprintu za jednu minutu. 

Nejnižších hodnot sprintu dosahovali hráči v SSG1. U SSG2 hráči dosahovali 

nejvyšších hodnot jak v akcelerační zóně 1, tak i v decelerační zóně 1 v porovnání 

ostatními hrami. Naproti tomu v dalších dvou akceleračních zónách dosáhli velice 

nízkého počtu. 

V SSG3 dosáhli hráči nejvyššího počtu decelarací v zónách 2 a 3. Taktéž platí, 

že v akceleračních zónách 2 a 3 dosáhli hráči během této hry vysokého počtu, 

s porovnáním s ostatními SSG. Překonaná vzdálenost v činnostech s vysokým 

metabolickým výdajem (HMLD) byla nejvyšší ve SSG2. 

 

Tabulka 18 - Statistické zpracování běžeckých parametrů (m/min) + HMLD u měřených SSG  

 
SSG1 SSG2 SSG3 SSG4 

Sprinty (18 km/h) 0,37 0,38 0,39 0,47 

Akcelerace zóna 1 

(1,2 m.s-2) 

4,26 4,83 4,26 3,95 

Akcelerace zóna 2 

(2,4 m.s-2) 

0,64 0,55 0,67 0,68 

Akcelerace zóna 3 

(3,6 m.s-2) 

0,02 0,01 0,01 0 

Decelerace zóna 1 

(1,2 m.s-2) 

3,83 4,56 3,4 3,42 

Decelerace zóna 2 

(2,4 m.s-2) 

0,79 0,97 1,12 0,85 

Decelerace zóna 3 

(3,6 m.s-2) 

0,11 0,09 0,19 0,19 

HML Distance 

(m/min) 

26,14 

 

31,52 

 

27,44 

 

29,02 
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V následující tabulce číslo 19 jsme se blíže zaměřili na SSG4 – poziční hru 4v4 

(+3) a porovnávali tam měřené parametry mezi hráči a univerzálem, který hrál uprostřed 

hřiště. Zjistili jsme, že univerzál naběhal téměř o 18 metrů za minutu více, než byla 

průměrná uběhnutá vzdálenost hráčů. Také jeho průměrná rychlost byla vyšší než u 

hráčů a to 8,13 km/h oproti 7,08 km/h. Na druhou stranu se univerzál nedostával oproti 

ostatním hráčům do vysoké maximální rychlosti. 

Pokud přejdeme na vzdálenost, kterou hráči strávili v rychlostních zónách, tak 

zjistíme, že univerzál naběhal více než ostatní hráči ve 2., 3. a 4. rychlostní zóně. 

Naopak vzdálenost, kterou urazil v rychlostní zóně 5 a 6, byla menší oproti ostatním 

hráčům. To samé platí o počtu sprintů. U univerzála bylo naměřeno výrazně vyšší 

HMLD oproti ostatním hráčům. 

Tabulka 19 - Porovnání zprůměrovaných měřených parametrů hráčů a univerzála v SSG4 

SSG4 

Charakteristika Hráči – 

průměr 

Univerzál – 

průměr 

Průměrná vzdálenost (m/min) 117,96 135,83 

Maximální rychlost (km/h) 19,22 16,7 

Průměrná rychlost (km/h) 7,08 8,13 

Vzdálenost v zóně 1 (m/min) (0-7 

km/h) 

44,67 40,2 

Vzdálenost v zóně 2 (m/min) (7-10 

km/h) 

30,88 37,46 

Vzdálenost v zóně 3 (m/min) (10-13 

km/h) 

24,64 36,98 

Vzdálenost v zóně 4 (m/min) (13-16 

km/h) 

12,2 19,36 

Vzdálenost v zóně 5 (m/min) (16-18 

km/h) 

3,51 1,71 

Vzdálenost v zóně 6 (m/min) (18–36 

km/h) 

2,05 0,12 

Sprinty (18 km/h) (min) 0,47 0,13 

Akcelerace zóna 1 (1,2 m.s-2) (min) 3,95 6,19 

Akcelerace zóna 2 (2,4 m.s-2) (min) 0,68 0,25 

Akcelerace zóna 3 (3,6 m.s-2) (min) 0 0 

Decelerace zóna 1 (1,2 m.s-2) (min) 3,42 5,06 

Decelerace zóna 2 (2,4 m.s-2) (min) 0,85 0,88 

Decelerace zóna 3 (3,6 m.s-2) (min) 0,19 0 

HML Distance (m) (min) 29,02 37,38 

 



86 

 

Graf 6 - Srovnání počtu akcelerací a decelerací v jednotlivých zónách mezi univerzálem a 

ostatními hráči v SSG4 

 

 

Graf číslo 6 nám ukazuje porovnání počtu akcelerací a decelerací v jednotlivých 

zónách mezi univerzálem a ostatními hráči v SSG4. Z grafu je zřejmé, že univerzál 

dosáhl oproti ostatním výrazně vyššího počtu akcelerací decelerací v zóně 1. Zatímco 

univerzál zaznamenal průměrně 6,19 akcelerací za minutu, ostatní hráči se dostali pouze 

na hodnotu 3,95 akcelerací za minutu v zóně 1. U hráče na pozici univerzála jsme 

zaznamenali průměrně 5,06 decelerací za minutu, oproti 3,42 deceleracím za minutu 

v zóně 1 u ostatních hráčů. Univerzál dosáhl oproti ostatním hráčům horších výsledků 

v akcelerační zóně 2 a to 0,25 akcelerací za minutu, oproti 0,68 akceleracím za minutu. 

U decelerační zóny 2 dosáhli univerzál i ostatní hráči velice podobných výsledků. U 

žádného z hráčů se během hry neobjevila akcelerace v zóně 3, tedy vyšší než 3,6 m.s-2. 

Zatímco se u hráče na pozici univerzála neobjevila ani žádná decelerace v zóně 3, u 

ostatních hráčů v této zóně byla naměřena průměrná hodnota 0,19 decelerací za minutu. 

V následující tabulce číslo 20, jsme porovnávali parametry zatížení mezi obránci 

a útočníky. Útočníci dosáhli vyšších průměrných maximálních rychlostí, ale průměrná 

uběhnutá vzdálenost a průměrná rychlost byly velice podobné jako u obránců.  

Obě skupiny hráčů dosáhli velice podobných vzdáleností ve všech rychlostních 

zónách. Zatímco v první a druhé rychlostní zóně měli o trochu větší uběhnutou 

vzdálenost obránci, ve zbývajících zónách dosáhli větších vzdáleností útočníci. 
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Přestože rozdíl byl opět velice nepatrný, tak útočící hráči dosáhli také většího 

počtu sprintů a akcelerací a decelerací v zóně 1. Obránci naopak zaznamenali větší 

počet akcelerací a decelerací v zóně 2. Žádný z hráčů během hry nezaznamenal 

akceleraci nad 3,6 m.s-2. 

Útočící hráči dosáhli v průměru většího HMLD, a to o 5 m za minutu oproti 

bránícím hráčům. 

 

Tabulka 20 - Porovnání zprůměrovaných měřených parametrů mezi útočníky a obránci ve SSG3 

SSG3 

Charakteristika Obránci – průměr Útočníci – průměr 

Průměrná vzdálenost (m/min) 117,27 118,83 

Maximální rychlost (km/h) 18,69 19,88 

Průměrná rychlost (km/h) 7,04 7,13 

Maximální srdeční frekvence (tepů/min) 184,7 193,88 

Průměrná srdeční frekvence (tepů/min) 170,7 180,88 

Vzdálenost v zóně 1 (m/min) (0-7 km/h) 44,94 44,34 

Vzdálenost v zóně 2 (m/min) (7-10 km/h) 30,97 30,78 

Vzdálenost v zóně 3 (m/min) (10-13 
km/h) 

23,98 25,48 

Vzdálenost v zóně 4 (m/min) (13-16 
km/h) 

12,14 12,28 

Vzdálenost v zóně 5 (m/min) (16-18 
km/h) 

3,25 3,84 

Vzdálenost v zóně 6 (m/min) (18–36 
km/h) 

2 2,10 

Sprinty (18 km/h) (min) 0,41 0,53 

Akcelerace zóna 1 (1,2 m.s-2) (min) 3,9 4,02 

Akcelerace zóna 2 (2,4 m.s-2) (min) 0,79 0,55 

Akcelerace zóna 3 (3,6 m.s-2) (min) 0 0 

Decelerace zóna 1 (1,2 m.s-2) (min) 3,31 3,56 

Decelerace zóna 2 (2,4 m.s-2) (min) 0,99 0,67 

Decelerace zóna 3 (3,6 m.s-2) (min) 0,2 0,17 

HML Distance (m/min) 25,16 30,29 
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Graf 7 - Porovnání maximální a průměrné srdeční frekvence u útočníků a obránců v SSG3 

 

V grafu číslo 7 lze vidět, že útočníci v SSG3 dosáhli vyšších hodnot jak 

v maximální, tak v průměrné srdeční frekvenci oproti obráncům. Průměrná hodnota 

maximální srdeční frekvence u útočníků byla 193,88 tepů/min, u obránců 180,88 

tepů/min. Značný rozdíl jsme zjistili také u průměrné srdeční frekvence. U útočníků 

jsme naměřili 184,7 tepů/min, u obránců 170,7 tepů/min. 

 

5.1 Statistická analýza  

Nyní přejdeme k testům, které jsme použili k ověření hypotézy 1. Veškeré testy, 

byly provedeny s pevně zvolenou hladinou významnosti a byly přijaty pouze statisticky 

významné výsledky (p <0,05). Pomocí Shapiro-Wilk testu jsme nejprve zkoumali 

normalitu dat. U některých parametrů byla nulová hypotéza o normalitě dat zamítnuta 

(p hodnota menší než 0,05). Významné rozdíly mezi typem malé hry (SSG1, SSG2, 

SSG3, SSG4) a závislou proměnnou (naběhaná vzdálenost (m/min), HIR (m/min), počet 

sprintů (min), vzdálenost sprintu (m/min), počet akcelerací v zóně 1 (min), počet 

decelerací v zóně 1 (min), HMLD (m/min) byly následně hodnoceny Kruskal-Wallis 

testem s párovým porovnáním s použitím Wilcoxonova testu součtu hodnot pro 

nenormálně distribuovaná data. 
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Tabulka 21 - Výsledky Kruskal – Wallis testu u jednotlivých parametrů 

Parametr p - hodnota 

Naběhaná vzdálenost 0.04 

HIR 0.71 

Počet sprintů 0.85 

Vzdálenost ve sprintu 0.81 

Počet akcelerací 0.27 

Počet decelerací 0.07 

HMLD 0.60 

 

Výsledky Kruskal - Wallis testu u jednotlivých parametrů ukazují, že statisticky 

významný rozdíl (p-hodnota je menší než 0,05) je pouze u parametru naběhané 

vzdálenosti. Tento parametr budeme dále zkoumat Wilcoxonovým testem  

(tabulka 22). 

 

Tabulka 22 - Výsledky Wilcoxonova testu pro naběhanou vzdálenost mezi jednotlivými hrami 

 
SSG1 SSG2  SSG3 

SSG2 0.044 x x 

SSG3 0.815 0.044 x 

SSG4 0.508 0.508 0.381 

 

Z tabulky 22 je vidět, že statisticky významné rozdíly byly naměřeny mezi 

SSG1 a SSG2 a mezi SSG2 a SSG3. Významnost velikosti účinku rozdílů byla 

hodnocena pomocí Cohenovy delty. 

Při porovnání SSG1 a SSG2 vyšla Cohenova delta -1.24. Znamená to, že 

hodnoty naběhané vzdálenosti byly nižší ve SSG1 oproti SSG2, a to v intervalu 

 95 %, což můžeme označit jako velkou významnost účinku rozdílů mezi 

jednotlivými hrami.  



90 

 

Významné rozdíly velikosti účinků u naběhané vzdálenosti byly i mezi 

SSG2 a SSG3, kde vyšla Cohenova delta 1.39. Znamená to, že hodnoty naběhané 

vzdálenosti byly vyšší ve SSG2, kde hráči naběhali významně více než ve SSG3. 

 

Hypotéza číslo 2 

Hypotézu číslo 2 statisticky procentuálně vyjádříme v následujících tabulkách 

23, 24 a 25. V tabulce číslo 23 je zobrazeno porovnání naběhané vzdálenosti za minutu 

u univerzála a ostatních hráčů a jeho procentuální vyjádření. Z tabulky vyplývá, že 

univerzál naběhal největší vzdálenost. 

Tabulka 23 - Porovnání naběhaná vzdálenosti za minutu u univerzála a ostatních hráčů 

 

Naběhaná vzdálenost 

(m/min) 

Procentuální vyjádření 

naběhané vzdálenosti (%) 

Univerzál 135,83 100 

Hráč 1 113,75 84 

Hráč 2 97,73 72 

Hráč 3 120,35 89 

Hráč 4 125,2 92 

Hráč 5 133,48 98 

Hráč 6 103,1 76 

Hráč 7 118,375 87 

Hráč 8 113,85 84 

 

V tabulce číslo 24 je zobrazeno porovnání počtu akcelerací v zóně 1 u univerzála 

a ostatních hráčů a jeho procentuální vyjádření. Z tabulky vyplývá, že univerzál měl 

největší počet akcelerací v zóně 1. 

Tabulka 24 - Porovnání počtu akcelerací za minutu v zóně 1 u univerzála a ostatních hráčů 

 

Počet akcelerací 

v zóně 1 

Procentuální vyjádření počtu 

akcelerací v zóně 1 (%) 

Univerzál 6,19 100 

Hráč 1 3,81 62 

Hráč 2 2,63 42 

Hráč 3 4,06 66 

Hráč 4 3,88 63 

Hráč 5 4,81 78 

Hráč 6 3,06 49 

Hráč 7 4,13 67 

Hráč 8 3 48 
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V tabulce číslo 25 je zobrazeno porovnání počtu decelerací v zóně 1 u univerzála 

a ostatních hráčů a jeho procentuální vyjádření. Výsledky ukazují, že univerzál měl opět 

velmi vysoký počet decelerací v zóně 1, avšak jeden z ostatních hráčů zaznamenal 

většího počtu decelerací v zóně 1. 

 

Tabulka 25 - Porovnání počtu decelerací za minutu v zóně 1 u univerzála a ostatních hráčů 

 

Počet decelerací 

v zóně 1 

Procentuální vyjádření počtu 

decelerací v zóně 1 (%) 

Univerzál 5,06 100 

Hráč 1 3,69 73 

Hráč 2 2,19 43 

Hráč 3 3,13 62 

Hráč 4 3,25 64 

Hráč 5 5,13 101 

Hráč 6 2,94 58 

Hráč 7 3,06 60 

Hráč 8 2,38 47 

 

 

Hypotézu 3 a 4 jsme ověřovali pomocí T-testu.  

Ke statistickému ověření hypotézy 3 jsme použili dvouvýběrový T-test 

s různým rozptylem hodnot.  

Při porovnávání průměrné srdeční frekvence u útočníků a obránců vyšla p 

hodnota T-testu 0,84769 a proto není rozdíl statisticky významný. 

U hypotézy 4 jsme naopak použili párový T-test. 

Naměřené hodnoty HIR v obou porovnávaných hrách nebyly statisticky významné, 

protože výsledek T-testu vyšel 0,87022. 

 

Na základě naměřených dat můžeme říci, že z porovnávaných parametrů 

jsme ověřili významný statistický rozdíl pouze mezi naběhanou vzdáleností mezi 

SSG1 a SSG2 a mezi SSG2 a SSG3. To znamená, že zamítáme nulovou hypotézu 

ve prospěch alternativy.  
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Výsledky porovnávání naběhané vzdálenosti za minutu a počtu akcelerací a 

decelerací v zóně 1 ukazují, že univerzál dosáhl oproti ostatním hráčům mnohem 

vyšších hodnot, a to ve všech parametrech. Pouze jeden hráč dosáhl vyšších hodnot 

v parametru počtu decelerací za minutu. Z tohoto důvodu zamítáme hypotézu 2. 

Zcela odlišné výsledky přineslo testování třetí hypotézy, neboť p hodnota 

vyšla znatelně vyšší než zvolená hladina významnosti 0,05. Z tohoto důvodu tedy 

nulovou hypotézu nezamítáme. Nemáme tedy dostatek naměřených dat, abychom 

mohli potvrdit, že vyšší průměrná srdeční frekvence bude zjištěna u útočníků oproti 

obráncům ve SSG3. Podíváme-li se však na výsledky průměrné srdeční frekvence u 

útočníků, vidíme, že dosáhli vyšších hodnot než obránci. 

Podobné výsledky nám vyšli i u čtvrté hypotézy. Opět nám vyšla p hodnota 

vyšší, než nastavená hladina významnosti a z toho důvodu nezamítáme nulovou 

hypotézu. V průměru hráči naběhali ve SSG1 3,85 m za minutu v HIR, ve SSG2 

byla průměrná hodnota HIR  3,95 m za minutu. 
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6  DISKUSE 

Hráči během hry 4+1 dosáhli průměrné srdeční frekvence 170,66 ±7 tepů/min. 

Kelly a Drust (2008) zkoumali dopad změn velikosti hřiště na odezvu srdeční frekvence 

u dorostových kategorií a na stejně velkém hřišti i se stejným intervalem zatížení a 

odpočinku dosáhli hráči průměrné srdeční frekvence 175 ± 9 tepů/min. Z výsledků je 

patrné, že hráči v našem výzkumu dosáhli nižší průměrné srdeční frekvence, než ve 

studii Kelly a Drust (2008). 

Clemente et al. (2013) uvádí, že studie, které se zabývaly touto tématikou, 

ukázaly, že hry malých forem s rozdílným počtem hráčů vyvolávaly rozdílnou odpověď 

v podobě srdeční frekvence. Obecně ale platí, že čím méně hráčů, tím je vyšší průměrná 

srdeční frekvence. 

Výsledky naší práce tomuto tvrzení odporují, neboť pokud porovnáme 3 měřené 

hry v naší studii (SSG1, SSG2 a SSG3), které se hrály na stejně velkém prostoru 

s rozdílným počtem hráčů (10, 8, 11), dosáhli hráči rozdílné srdeční frekvence viz. 

tabulka 15. Nejvyšší průměrné srdeční frekvence dosáhli hráči ve SSG4 a to 175,14 

tepů/min. Rozdílné výsledky mohou být dané tím, že poziční hra je jiný formát hry než 

SSG1. Clemente et al. (2013) uvádí, že většina studií se shoduje na tom, že hry měly 

vyšší intenzitu při hře bez brankářů. Toto potvrzují  Mallo a Navarro (2008), kteří ve 

svém výzkumu zjistili, že hráči mají nižší průměrnou srdeční frekvenci při hře s 

brankáři než bez brankáře. 

Rozdílné výsledky průměrné srdeční frekvence mezi SSG2 (170 tepů/min) a 

SSG4 (175,14 tepů/min), můžeme zdůvodnit tím, že se 2 hráči, kteří zastávali roli 

univerzála, pohybovali až za vymezeným prostorem, a tudíž nehráli ve vymezeném 

prostoru a nezmenšovali prostor ostatním hráčům. 

Dalším faktorem, který mohl ovlivnit průměrnou srdeční frekvenci, byl rozdílný 

cíl poziční hry. Během SSG2 měli hráči za úkol pouze držet míč a udělat co nejvyšší 

možný počet přihrávek, zatímco při SSG4 hráči měli za úkol přenášet těžiště hry z jedné 

strany na druhou a narážet si o univerzály, kteří byli po stranách hřiště. Pokud se jim 

podařilo narazit si míč s jedním a následně s druhým univerzálem bez ztráty míče, 

získali bod. Hráči během SSG4 uběhli větší vzdálenost v rychlostní zóně 1,4,5 a 6 

oproti SSG2, kde hráči naopak dosáhli větších vzdáleností v zóně 2 a 3.  
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Aroso et al. (2004) ve své studii porovnával hru 3:3 a hru 3:3 s maximálním 

počtem 3 dotyků. Zjistil, že během hry s omezeným počtem dotyků se zvýšil čas, který 

hráči strávili v chůzi, ale naopak se snížil čas, který hráči strávili ve sprintu. 

V naší měřené SSG4 jsme také naměřili větší čas strávený v rychlostní zóně 1, 

ale oproti studii Aroso et al. (2004) jsme také zaznamenali větší čas strávený 

v rychlostních zónách 4,5 a 6. Domníváme se, že je to z toho důvodu, že při SSG4 se 

hráči museli rychle přesunout do nového těžiště hry a v něm poté hrát. 

Další faktor, který mohl ovlivnit výsledky, byl způsob, kterým byl do hry 

uveden nový míč, pokud se ten předchozí dostal mimo hru. Zatímco v SSG2 byl ihned 

uveden nový míč trenérem, ve SSG4 hráči vhazovali míč autovým vhazováním. Tento 

faktor potvrzuje i Balsom (1999) který říká, že fyziologické zatížení hráčů a intenzita 

cvičení může být ovlivněna při restartu hry – například pokud se míč dostane z hrací 

plochy ven, tak trenér přihrává do hry nový míč a hráči musí rychle přepnout na novou 

situaci a nemají čas vydechnout. 

Poslední faktor, který mohl hrát roli, byl omezený počet doteků (3 u hráče v poli, 

2 u univerzálů po stranách). Tento faktor potvrzuje i Dellal et al. (2011), kteří ve své 

studii prokázali, že srdeční frekvence se v malých fotbalových hrách zvyšuje s 

omezeným počtem doteků. Ve většině případů profesionální a amatérští hráči dosáhli 

nižší hodnoty srdeční frekvence během hry, které nebyla omezena počtem doteků. 

 

Hill-Haas et al. (2011) uvádí, že univerzál má za úkol vytvářet herní situace, 

které budou v přečíslení či podčíslení hráčů. Tento styl SSG se obvykle používá k 

rozvoji obranné či útočné fáze nebo má zvýšit fyzickou zátěž na neutrálního hráče. 

Clemente et al. (2013) navazují, že ve  hře 4v4 byly pozorovány nejvyšší srdeční 

frekvence bez neutrálního hráče (tabulka 7). Hill-Haas et al. (2010) tvrdí, že využití 

univerzála se zdá účinnější ve hrách, které obsahují menší počet hráčů. Univerzál 

v jejich studii zaznamenal během her z větší množství vnímané námahy a absolvoval 

výrazně větší počet sprintů nad 18 km/h ve srovnání s ostatními hráči. 

Tuto informaci nemůžeme potvrdit, neboť univerzál, který hrál v poli v SSG4 

zaznamenal nižší počet sprintů než ostatní hráči. Univerzál naběhal téměř o 18 metrů za 

minutu více, než byla průměrná uběhnutá vzdálenost hráčů. Také jeho průměrná 
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rychlost byla vyšší než u hráčů a to 8,13 km/h oproti 7,08 km/h. Pokud přejdeme na 

vzdálenost, kterou hráči strávili v rychlostních zónách, tak zjistíme, že univerzál 

naběhal více než ostatní hráči ve 2., 3. a 4. rychlostní zóně. Naopak vzdálenost, kterou 

naběhal v rychlostní zóně 5 a 6, byla menší oproti ostatním hráčům. Univerzál měl 

oproti ostatním vyšší počet akcelerací i decelerací v zóně 1. Domníváme se, že výsledky 

vyššího počtu akcelerací u hráče na pozici univerzála oproti ostatním hráčům jsou dané 

tím, že univerzál je pořád v ofenzivní fázi hry, a tak by měl vytvářet nabídku, krátkou 

akcelerační činností.  U univerzála bylo naměřeno výrazně vyšší HMLD oproti ostatním 

hráčům. 

Domníváme se, že je to z toho důvodu, že univerzál nastupuje převážně na 

pozici středového záložníka a tuto pozici zastával převážně i v této poziční hře. Toto 

potvrzuje i Psotta et al. (2006) který tvrdí, že na střední záložníky jsou kladeny větší 

nároky na běžeckou práci oproti obráncům a útočníkům. Střední záložníci vykonávají 

zvýšenou běžeckou aktivitu ve středních a vysokých rychlostech. Ve své studii to 

potvrzuje také Dellal et al. (2011), kde střední obránci a hráči středního defenzivního 

záložníka překonali nejmenší vzdálenost uraženou ve vysokých rychlostech a ve 

sprintu, zatímco útočníci překonali největší vzdálenost ve vysokých rychlostech. 

Existují však výrazné rozdíly mezi hráči na stejné pozici, které mohou souviset s herním 

stylem a mohou vysvětlovat, proč jiné studie nalezly odlišné výsledky. 

 

Gaudino et al. (2014) se ve své studii zabývají tím jak formáty hry (držení míče 

a hra s brankáři) a počet hráčů (5,7,10) ovlivňují fyzickou náročnost SSG u elitních 

hráčů. Zjistili, že celková vzdálenost, vzdálenost překonaná ve velmi vysokých 

rychlostech (19,8-25,2 km/h) a maximálních rychlostech (> 25,2 km/h) byla vyšší při 

hře s brankáři. To samé platilo pro absolutní maximální naměřenou rychlost. 

V naší studii jsme se dobrali jiných výsledků. Pokud porovnáme výsledky hráčů 

v naší studii, zjistíme, že hráči zaznamenali během SSG2 větší průměrnou naběhanou 

vzdálenost, a to o necelých 12 m za minutu. Tento fakt může být spojen s tím, že 

jakmile ve SSG2 opustil míč hrací plochu, byl ihned uveden nový míč trenérem. 

Z tohoto důvodu hráči museli absolvovat další metry navíc, neboť míč byl často uveden 

do volného prostoru vzdáleného od předchozího těžiště hry. Další možný faktor, proč 
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jsme dosáhli jiných výsledků je fakt, že studie Gaudino et al. (2014) porovnávala střední 

a velké fotbalové hry.  

 

Průměrná maximální rychlost byla velice podobná jak v SSG1, tak v SSG2. 

Nabízí se zde otázka, zda by v porovnávaných hrách dosáhli hráči stejných výsledků, 

pokud zúžili a prodloužili hřiště. Tímto by se hráči dostávali do větších rychlostí a je 

možné, že by se ukázal možný rozdíl mezi SSG1 a SSG2, a to nejen z hlediska 

rychlosti, ale i v technických parametrech hry. 

Hráči během hry SSG1 a SSG2 dosáhli také téměř stejných vzdáleností 

naběhaných v zóně 5 a 6. 

 

V této části zhodnotíme měřené hry z pohledu trenéra. Při SSG2. která se hrála 

4x4 minuty se dvou minutovým intervalem odpočinku, se v průběhu hry velice zhoršila 

kvalita provedení individuálních herních činností hráčů. Bylo to způsobeno velmi 

dlouhým zatížením hráčů, které bylo ještě podpořené rychlý vhozením nového míče, 

pokud se ten přechozí dostal mimo hrací plochu, a tudíž hráči neměli šanci během hry 

vydechnout.  

Pokud bychom zpětně zhodnotili tuto hru z pohledu trenéra, tak bychom ji hráli 

maximálně s dvouminutovým zatížením, protože jak jsme již vypsali výše, hra ztrácela 

svoji intenzitu a kvalita individuálních herních činností se snižovala. Další možnost, jak 

bychom tuto hru mohli upravit, aniž bychom snížili čas zatížení a zároveň udrželi větší 

kvalitu hry, je ta, že bychom zařadili autové vhazování namísto rychlého vhození 

nového míče od trenéra. Poslední možnost, jak snížit vnější zatížení hráčů je zmenšit 

herní plochu. 

SSG3 jsme zařadili z toho důvodu, neboť se v ní velice často vyskytují konkrétní 

herní situace, které se objevují i v utkání. Máme tím na mysli rozehrávku od brankáře 

neboli výstavbu, která probíhá stejně jako v utkání v přečíslení útočícího týmu. V našem 

případě se jednalo o přečíslení čtyři na dva, pokud do toho počítáme i brankáře, který se 

stejně jako v utkání do rozehry zapojuje a jsou na něj kladeny vysoké nároky na hru 

nohama. Naopak na útočné polovině se útočníci většinou ocitají v podčíslení oproti 
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bránícím hráčům. Tento jev se při utkáních objevuje také velice často, neboť většina 

vstřelených branek v utkání padá v podčíslení. 

Naší měřenou hru jsme v tomto hráčům ulehčili tím, že útočící dvojici mohl na 

útočné polovině doplnit jeden z bránících hráčů stejného týmu a tím vytvořit situaci tři 

na tři. Velikost hrací plochy 30 x 32 metrů bychom zpětně ještě zvětšili, neboť 

v utkáních hráči nebyli moc úspěšní, co se týče střílení branek a dostávání se do 

brankových příležitostí, ovšem toto záleží na trenérovi a cíli, ke kterému touto hrou 

směřuje.  

 

Limity studie 

Během studie jsme se setkali s technickými problémy se snímáním srdeční 

frekvence u hráčů. U některých hráčů se srdeční frekvence nezměřila vůbec, u 

některých se objevovali občasné výpadky během měření. Do příštího výzkumu 

doporučujeme zařazení jiného měřícího zařízení, které by bylo vhodnější pro tuto 

věkovou kategorii, a tím dosáhli přesnějších výsledků práce. 

 

 

Ověření hypotéz 

H1: Předpokládáme rozdíly ve vybraných parametrech interního a externího 

zatížení v závislosti na rozlišných měřených SSG. 

Tuto hypotézu se nám podařilo potvrdit, neboť se jednotlivé vybrané parametry 

lišili v závislosti na měřených SSG. Největší rozdíl jsme zaznamenali v parametru 

naběhané vzdálenosti, což jsme potvrdili statistickou analýzou, a to konkrétně mezi 

SSG1 a SSG2, kde Cohenova delta byla -1,24 mezi SSG2 a SSG3 kde vyšla Cohenova 

delta 1.39. V obou případech šlo o významný rozdíl. 

 

H2: Předpokládáme menší naběhanou celkovou vzdálenost, počet akcelerací a 

decelarací u hráče na pozici univerzála ve SSG4 než u ostatních hráčů. 
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Tato hypotéza nebyla potvrzena. Jak je již popsáno výše, tak univerzál naběhal 

téměř o 18 metrů za minutu více, než byla průměrná uběhnutá vzdálenost hráčů. Také 

zaznamenal výrazně vyšší počet akcelerací a decelerací v zóně 1 oproti ostatním hráčům 

(viz. tabulka 19). 

 

H3: Předpokládáme, že vyšší průměrná srdeční frekvence bude zjištěna u 

útočících hráčů (2) oproti obráncům (3) ve SSG3. 

Daná hypotéza se nám nepodařila statisticky potvrdit, přestože průměrné 

hodnoty srdeční frekvence byly vyšší u hráčů na pozici útočníků oproti obráncům. 

Útočící hráči dosáhli průměrné srdeční frekvence 180,88 tepů za minutu, zatímco u 

bránících hráčů to bylo pouze 170,7 tepů za minutu 

 

H4: Předpokládáme, že vzdálenost naběhaná ve vysokých intenzitách (zóna 5: 

16-18 km/h a zóna 6:> 18 km/h) bude vyšší ve SSG1 oproti SSG2. 

Tato hypotéza nebyla potvrzena. Ve SSG1 hráči dosáhli v průměru v parametru 

HIR 3,85 m za minutu o trochu menších hodnot oproti SSG2, kde byla jejich průměrná 

hodnota v HIR 3,95 m za minutu. 
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7  ZÁVĚRY 

V současném trendu sportovní přípravy ve fotbale je co největší snaha, 

přibližovat tréninkový proces fotbalovému utkání. 

Intervalové hry, mezi které patří i hry malých forem, jsou z tohoto důvodu 

v současné době stále častěji využívané v rámci tréninkového procesu. Intervalové hry 

mají oproti nespecifické formě nabírání kondice výhodu technické a taktické stránky, 

která se právě v utkání objevuje. Toto je důvod, proč jsme se rozhodli v naší práci 

zkoumat vliv jednotlivých proměnných parametrů u malých fotbalových her na vnější 

zatížení hráčů u elitní kategorie U14 v týmu AC Sparta Praha. 

Z výsledků práce jsme potvrdili, že jednotlivé formáty SSG mají rozdílný vliv na 

vnější a vnitřní zatížení hráčů. V měřených pozičních hrách hráči naběhali větší 

vzdálenosti než při hrách s brankáři. Ve SSG2 dosáhli hráči největší průměrné uběhnuté 

vzdálenosti za minutu a to 123,32 m, u SSG4 117,96 m, ve SSG1 111,87 m a v SSG3 

byla naběhaná vzdálenost 110,172 m. Průměrná maximální rychlost byla ve všech hrách 

velice podobná, avšak nejvyšší (19,22 km/h) jsme zaznamenali v SSG4, která měla 

specifická pravidla, díky kterým hráči byli nuceni otáčet těžiště hry. V této hře se také 

objevilo nejvyšší množství sprintů za minutu a to 0,47. 

Vyšší průměrná rychlost byla naměřena v pozičních hrách, konkrétně nejvyšší u 

v SSG4. Tento výsledek mohl být zapříčený pravidlem vhozeného nového míče ihned 

potom, co ten starý opustil hrací plochu. V této hře byly naměřené nejvyšší hodnoty 

HMLD a to 31,52 m/min. 

Ve SSG2 se objevilo nejvyšší množství akcelerací a decelerací v zóně 1 (1,2 

m/s/s). Akcelerace v zóně 3 (3,6 m/s/s) se ve hrách vyskytovaly pouze ve velice malém 

množství.  

Výsledky ukazují, že vnější zatížení na univerzála v SSG4 bylo větší než u 

ostatních hráčů. Univerzál naběhal větší vzdálenost a absolvoval oproti ostatním hráčům 

větší uběhnutou vzdálenost v rychlostní zóně 2,3 a 4. Byla u něho naměřena výrazně 

vyšší HMLD. 
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Při porovnání útočníků a obránců v SSG3 jsme zjistili vyšší průměrnou 

maximální srdeční frekvenci a průměrnou srdeční frekvenci u útočících hráčů. 

V rychlostních zónách dosahovali obě skupiny podobných výsledků, avšak v zóně 3,4,5 

a 6 o trochu více naběhali útočící hráči. To samé platí o počtu sprintů. Celkově útočící 

hráči dosáhli většího HMLD. 

Výzkum by měl dát zpětnou vazbu trenérům a dát jim poznatky, které by jim 

mohli pomoci při sestavování jednotlivých SSG během tréninku. Navrhujeme další 

zkoumání této problematiky z hlediska rozlišných pravidel a cílů SSG. Dále navrhujeme 

další zkoumání vlivu hráčských rolí hráčů na vnější a vnitřní zatížení hráčů v 

jednotlivých SSG. 

 

7.1 Závěry do praxe 

Z pohledu trenéra je důležité, aby při sestavování a plánování tréninkových 

jednotek volil takové formáty malých fotbalových her, které mu napomohou splnit cíle 

tréninkové jednotky, a to jak po technicko-taktické, tak po kondiční stránce. Nelze 

obecně říci, že jedna hra je horší než druhá, protože se od sebe jednotlivé hry mohou 

lišit cílem, počtem hráčů, velikostí hrací plochy, přítomností univerzálů a dalšími 

mnoha faktory. Je proto dobré, pokud trenér jednotlivé hry střídá a dává hráčům nové 

impulzy do tréninku. 

Zařazením ofenzivního univerzála dává trenér výhodu útočícímu týmu. Tento 

univerzál by měl být neustále v nabídce spoluhráčům, a proto se u něj vyskytuje velké 

množství akcelerační a decelerační činnosti. Nevýhodou univerzála je to, že ve hře není 

povinen přepínat z útočné do obranné fáze. Toto přepnutí je v dnešním fotbale velice 

důležité, a proto by se měli hráči na pozici univerzála střídat, aby si tento návyk 

osvojovali. 

Na univerzála jsou ve hře kladeny vyšší nároky ohledně činností, které jsou 

spojeny s vysokými metabolickými nároky na organismus. To samé platí pro útočící 

hráče, pokud jsou oproti obráncům po většinu doby hry v podčíslení. 

Poziční hry jsou oproti hrám s brankáři spojeny s vyššími nároky na celkovou 

naběhanou vzdálenost hráčů. Další faktor, který může ovlivnit zatížení hráčů je způsob 
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uvedení nového míče do hry, pokud se předchozí míč dostal mimo hrací plochu. Opět se 

tímto dostáváme k cílům tréninku. Pokud chceme, aby hráči neměli čas na odpočinek a 

okamžitě přepnuli na novou situaci, tak je výhodné, aby trenér okamžitě poslal do hry 

nový míč. Pokud se naopak chceme zaměřit například na autové vhazování, tak logicky 

necháme hráče auty vhazovat. 

Pokud zhodnotíme manipulaci s přístroji GPSports a Polar T34, tak práce s nimi 

je pro trenéry velice jednoduchá. Existuje i online verze SPI Realtime, díky které jsme 

schopni vidět výsledky hráčů ihned na hřišti. U hrudních pásů Polar T34 jsme se setkali 

s problémy během upevňování hrudních pásů k hráčům menšího vzrůstu, kdy jim pásy 

často pevně nedrželi na těle, a mohlo dojít ke špatnému snímání srdeční frekvence. 
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Příloha 2 - Informovaný souhlas 

 INFORMOVANÝ SOUHLAS 
 

Vážení rodiče, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a 

zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů a dalšími obecně závaznými právními 

předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým 

shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon 

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 

zákona č.  372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li 

aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s účastí Vašeho syna ve výzkumném projektu na UK 

FTVS v rámci diplomové práce s názvem Porovnávání úrovně zatížení u různých typů malých 

fotbalových her v kategorii starších žáků, prováděné v areálu fotbalového klubu Motorlet Praha 

(Butovická 35, 158 00 Praha 5. 

 

 Výzkum bude probíhat v období od ledna 2021 do května 2021  

Cílem výzkumného projektu je analýza a komparace vnějšího zatížení jednotlivých hráčů při 

změnách podmínek malých fotbalvých her. 

 

Výzkum se bude skládat ze 4 měření. Tyto měření proběhnou po dohodě s hlavním trenérem v 

časech tréninků kategorie U14, během několika týdnů, přičemž každé měření bude v rámci 

jejich tréninkové jednotky. Každé měření se bude soustředit na jednu hru malého formátu, jejíž 

pravidla se budou každé měření měnit. Tyto proměnné jsou již vypsány výše. Hráči budou hrát 

hru podle pravidel, které jim budou před každým měřením vysvětlena. Měření budou probíhat 

ihned po rozcvičení, to znamená, že hráči budou plně připraveni do hry a do výsledků se 

nepromítne jejich případná únava, která by mohla výsledky zkreslit, pokud by měření probíhalo 

po tréninkové jednotce. Každé měření se bude skládat ze 2 malých fotbalových her, které budou 

mít odlišná pravidla. Délka měření se může v rámci minut lišit, ale nikdy nepřesáhne 30 minut. 

Všechna měření proběhnou ve stejných podmínkách, a to na ploše s umělým travnatým 

povrchem. 

Hráči budou mít na sobě přístroj GPS tracking system. Tento přístroj zaznamenává 

pohybovou aktivitu hráče (zrychlení, celkovou uběhnutou vzdálenost, běh v různých 

rychlostech, a další) a srdeční frekvenci hráče během zatížení. Přístroj GPS tracking system 

hráči po skončení měření odevzdají budou vyjmuta naměřená data a následně analyzována.  

 

Bezpečnost bude zajištěna standartním způsobem. Měření bude prováděno na hřišti s umělým 

povrchem.   Hráči musí zvolit odpovídající obutí, a to kopačky nebo turfy. Důležité bude také 

vhodné rozcvičení a zapracování hráčů. Hřiště budou postaveny tak, aby se minimalizovalo 

riziko zranění probanda s okolními předměty (zábradlí, branky, střídačky) a bude zajištěno, aby 

byla bezpečná vzhledem k případnému náledí. Na bezpečnost bude dohlížet hlavní trenér 

kategorie U14 Martin Kumšta. Vzhledem k chladnějšímu počasí během zimního období budou 

hráči povinni se vhodně a správně obléknout. Rizika spojená s testováním nepřesáhnou rizika 

očekávaná u běžného tréninku a cvičení, které jsou testovaní zvyklí vykonávat pravidelně 

v rámci tréninku. 

 

Do projektu nemůže být zařazen hráč, pokud bude mít zranění, akutní infekční onemocnění 

nebo jakékoli onemocnění či omezení pohybového aparátu a když bude po rekonvalescenci 

onemocnění či úrazu. 

Účast Vašeho syna na projektu není finančně ohodnocená a je dobrovolná.  

Přínosem tohoto výzkumného projektu pro Vás budou hodnoty z GPS o výkonu Vašeho syna, 

díky kterým budete moci vidět, do jaké srdeční frekvence se hráč během jednotlivých formátů 

her dostal a jaký byl jeho pohybový projev během hry. Jednotlivé výsledky hráče je možno po 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
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konci výzkumu porovnat s celkovými výsledky, ve kterých budou anonymně zobrazeny 

výsledky ostatních hráčů, a tím určit jeho silné a slabé stránky v jednotlivých parametrech 

měření s porovnáním s ostatními – na základě přiděleného čísla, pod kterým bude Váš syn 

vystupovat po celou dobu výzkumu. 

S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit na e-mailové adrese 

hruskaradek@email.cz 

 

Ochrana osobních dat: Data budou shromažďována a zpracovávána v souladu s pravidly 

vymezenými nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování 

osobních údajů. Budou získávány následující osobní údaje: věk, pohlaví, výška a váha, ostatní 

údaje budou pouze ze systému GPS, který hráč odevzdá po skončení každého měření. Všechny 

tyto údaje budou bezpečně uchovány na heslem zajištěném počítači v uzamčeném prostoru, 

přístup k nim bude mít hlavní řešitel.  

Výsledky ze systému GPS nebudou přidělovány k jednotlivým jménům hráčů, ale pod čísla 

(každý hráč bude mít svoje), aby byla zachována anonymita. 

Uvědomuji si, že text je anonymizován, neobsahuje-li jakékoli informace, které jednotlivě či ve 

svém souhrnu mohou vést k identifikaci konkrétní osoby – budu dbát na to, aby jednotlivé 

osoby nebyly rozpoznatelné v textu práce. Osobní data, která by vedla k identifikaci účastníků 

výzkumu, budou bezprostředně do 1 dne po testování anonymizována. 

Získaná data budou zpracovávána, bezpečně uchována a publikována v anonymní podobě 

v diplomové práci, případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na 

konferencích, případně budou využita při další výzkumné práci na UK FTVS. 

Pořizování fotografií/videí/audio nahrávek účastníků: Během výzkumu nebudou pořizovány 

žádné fotografie, videa ani audio nahrávky. 

V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

 

 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele  projektu:  Bc. Radek Hruška 

 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučen: Bc. Radek Hruška    Podpis:........................ 

 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím 

s účastí mého syna 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 můj syn má platnou zdravotní prohlídku od sportovního lékaře. 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. Dále potvrzuji, že mi byl předán jeden originál vyhotovení tohoto 

informovaného souhlasu. 

 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka  ................................................  Podpis: .................................... 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce .................................   

 

Vztah zákonného zástupce k účastníkovi ....................................  Podpis: .............................  

 

 

mailto:hruskaradek@email.cz

