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Abstrakt
Název:

Hodnocení vztahů úrovně neuromotoriky, tělesného somatotypu, tělesné
zdatnosti a herních dovedností u hráčů fotbalu v kategorii U12.

Cíle:

Zjistit vztahy mezi úrovní neuromotoriky, tělesného somatotypu, celkové
tělesné zdatnosti a úrovní individuálních herních dovedností u hráčů
fotbalu ve věkové kategorii U12.

Metody:

Hlavní výzkumnou metodu naší práce byla metoda pozorování.
Do výzkumu byli zařazeni hráči fotbalu (n = 40; 11,5 ± 0,3 let).
Neuromotorický věk jsme zjišťovali pomocí Bruininks Oseretsky
Test of Motor Proficiency (BOT – 2). Tělesná zdatnost byla zjišťována
pomocí testové baterie UNIFITTEST 6-60. Pro stanovení somatotypu
jsme použili metodiku Heath – Carter. Pro analýzu získaných dat jsme
použili

základní

deskriptivní

statistiku,

korelace,

lineární

a vícenásobnou regresi.
Výsledky:

Významný vztah (r = -0,60; p<0,001) jsme zjistili mezi úrovní
základních pohybových dovedností (úroveň neuromotoriky) a specifické
herní dovednosti (vedení míče). Významné korelace byly dále zjištěny
mezi úrovní základních pohybových dovedností (úroveň neuromotoriky)
a tělesné zdatnosti (r = 0,64; p<0,001) a mezi úrovní tělesné zdatnosti
a specifické herní dovednosti (vedení míče; r = 0,55; p<0,01).
Tyto výsledky naznačují důležitost úrovně základních pohybových
dovedností a tělesné zdatnosti ve vtahu ke specifickým dovednostem
daného sportu.

Klíčová slova: fotbal, fundamentální pohybové dovednosti, herní dovednosti,
neuromotorika, somatotyp, tělesná zdatnost

Abstract
Title:

Assessment of the relationship between level of neuromotor, body
somatotype, physical fitness level and game skills at football players
in U12 category.

Objectives:

The

aim

is

to

determinate

the

relationships

between

levels

of neuromotoric, body somatotype, overal physical fitness level and the
individual playing skills at football players in the U12 age category.
Methods:

The main research method of our work was the observation method.
The research were included soccer player (n = 40; 11,5 ± 0,3 let).
Neuromotor

age,

we

investigated

using

Bruininks

Oseretsky

Test of Motor Proficiency (BOT - 2). Physical fitness was assessed using
a test battery UNIFITTEST 6-60. To determine the somatotype we used
the methodology of Heath - Carter 1967. For data analysis we used basic
descriptive statistics, correlation, linear and multiple regression.
Results:

A significant correlation (r = -0.60; p <0.001) was found between
the level of fundamental motor skills (level of neuromotoric) and the
specific game skills (slalom with the ball). Significant correlations were
also

found

between

the

level

of

fundamental

motor

skills

(level of neuromotoric) and physical fitness (r = 0.64; p <0.001)
and between levels of physical fitness and the specific game skills
(slalom with the ball; r = 0.55; p <0.01). These results suggest
the importance of the level of fundamental motor skills and physical
fitness in relations to specific game skills of given sport.
Keywords:

football, fundamental motor skills, game skills, neuromotor, somatotype,
physical fitness
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SEZNAM ZKRATEK
FMS

fundamentální pohybové dovednosti

GMA

generalizovaná motorická schopnost

PWV

maximální rychlost růstu váhy „peak weight velocity“

PHV

maximální rychlost růstu výšky, tzv. růstový spurt „peak height velocity“

BMI

body master index

M±SD

aritmetický průměr ± směrodatná odchylka

M_TPS

celkové hrubé skóre BOT-2

M_SC

celkové standartní skóre BOT-2

p

statistická významnost

1. ÚVOD
Herní výkon ve fotbale ovlivňuje řada proměnných, které jsou vzájemně
provázané. Nejčastěji hovoříme o proměnných z oblasti kondičních aspektů
(rychlost, síla, vytrvalost a flexibilita), technicko-taktických a z oblasti tělesného
složení. V poslední době se věnuje více pozornosti také oblastem kognitivních
a percepčních dovedností. Všechny tyto faktory společně a různou mírou ovlivňují herní
výkon hráče ve fotbalovém utkání. Velké množství odborníků se shoduje, že základní
pohybové dovednosti z oblasti neuromotoriky jsou nosným základem komplexnějších
a

specializovaných

herních

dovedností

(technicko-taktických)

daného

sportu.

Avšak nová zjištění varovně uvádějí, že úroveň základní neuromotiky je u dětí často
velmi nízká až nedostatečná. Proto je možné se domnívat, že hráči s nízkou úrovní
neuromotoriky budou také dosahovat nižších výkonu v herních dovednostech.
Limitujícím faktorem úspěšnosti při realizaci herních dovedností může být v některých
případech nízká úroveň kondiční připravennosti, která se promítá do úrovně tělesné
zdatnosti hráče. Do úspěšného osvojení a realizace herních dovedností se také promítají
antropometrické ukazatele jako například tělesná výška, hmotnost či množství tělesného
tuku.
Cílem této práce je pokusit se o zjištění vztahů mezi vybranými ukazateli
jednotlivých determinant herního výkonu hráče ve fotbale. Konktrétně se budeme snažit
o zjištění vztahů mezi neuromotorikou, tělesnou zdastností, tělesným somatotypem
a specifickými herními dovednostmi u žákovských hráčů fotbalu.

2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE
2.1 Motorické schopnosti a dovednosti
2.1.1 Schopnost
Schmidt (1991) definuje schopnost jako „trvalý převážně geneticky určený rys
(vlastnost), který podkládá nebo podporuje různé druhy motorických a kognitivní
aktivit“. Dále uvádí, že prostřednictvím schopností se vysvětlují všechny individuální
diference mezi lidmi ve smyslu výkonnosti. Je to dané tím, že všichni máme všechny
schopnosti, ale některé schopnosti jsou u některých lidí výraznější než u jiných
a naopak. Ericsson et al. (1993) zmiňují termín přirozená schopnost, která je podle
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autorů do velké míry geneticky předurčena. Měkota & Novosad (2005) ve své publikaci
uvádí,

že

schopnost

náleží

individuálním

vlastnostem,

zdrojům,

potencím

a kompetencím jedince a je předpokladem i výsledkem lidského konání. Podle těchto
autorů představují schopnosti vysokou míru předpokladů pro jejich zdokonalování.
Rozdíly mohou být sledovány již u dětí. Motoricky schopné dítě nás překvapí svými
významnými pokroky při učení se danému pohybovému úkolu, jiné dítě s nižší
motorickou schopností a nižší mírou pohybového talentu, se určitý gymnastický prvek
či plavecký způsob vůbec nemusí naučit.

2.1.2 Motorická schopnost
Burton & Miller (1998) chápou motorické schopnosti jako obecné rysy, vlastnosti
či kapacity, jež jsou podkladem pro výkonnost při pohybových dovednostech.
Magill (1993) popisuje motorické schopnosti jako obecný základ, rys či kapacitu
jedince. Na rozdíl od pohybových dovedností jsou motorické schopnosti nesnadno
modifikovatelné praxí nebo zkušeností (Connolly, 1984) a jsou relativně stálé napříč
individuálním životem člověka (Keogh & Sugden, 1985).
Szopa (1995) hovoří o motorické schopnosti jako komplexu predispozic, které
jsou integrované biologickým i pohybovým základem a jsou zformované genetikou
a prostředím, zároveň přiznává jejich vzájemnou integraci. Naproti tomu Raczek (1993)
reaguje na definici Szopy (1995) a uvádí, že motorické schopnosti nejsou pouze sumou
izolovaných predispozic, ale naopak chápe motorické schopnosti jako velmi složitý
a dynamický systém vztahů a závislostí mezi různými elementy vztaženými k celku.
Raczek (1993) dále uvádí, že ty samé elementy mohou při určitých vnitřních relacích
vytvořit různé schopnosti a různé predispozice mohou vytvořit základ pro identické
schopnosti.
Komplexní pohled z hlediska systémů na pohybové schopnosti nabízí v české
literatuře Blahuš (1974). Pohybové schopnosti chápe jako vnitřní hypotetické prvky
systému, které se podílejí na vnitřním stavu celého systému, proto ovlivňují charakter
reakcí na dané pohybové úkoly. Měkota & Novosad (2005) předpokládají, že je velmi
náročné je modifikovat praxí či zkušeností, protože jsou během života jedince relativně
stálé. Čelikovský (1976) naopak mluví o pohybové schopnosti, kterou lze ovlivnit
sportovním tréninkem i přesto, že souhlasí s tím, že mluvíme o relativně stálých
souborech vnitřních předpokladů. Perič & Dovalil (2010) naznačují, že úroveň
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motorických schopností nekolísá ze dne na den, ale jejich změna naopak vyžaduje
dlouhodobé soustavné tréninkové působení.

2.1.3 Dovednost a pohybová dovednost
Již Pear (1927) uvádí v jedné z prvních definic, že dovednost je osvojená
v procesu učení. Autor dále vysvětluje, že jedinec může mít schopnost či kapacitu, která
mu umožňuje provádět dovednost, ale nemůže danou dovednost předvést, pokud
se jí dříve nenaučil. Podle Barletta (1948) je dovednost také osvojená v procesu učení.
Uvádí také, že pojem „dovednost“ je velmi široký a zahrnuje dovednosti lékařů,
dovednosti matematika, pilota letadla či hráče kriketu. Taktéž Ferguson (1956) tvrdí,
že mluvíme-li o dovednosti, odkazujeme se na úroveň znalostí v konkrétním úkolu.
Mluvíme například o specifické dovednosti v basketbale nebo i způsobilosti v létání
letadlem. Pear (1948) kriticky uvádí, že definice dovednosti by neměla být tak široká,
aby zahrnovala dovednosti matematika, lékaře či pilota. Svou definici proto upravuje
a dodává, že mluvíme-li o dovednosti je nezbytná svalová intervence. Adams (1987)
doplňuje, že pokud musíme počítat se svalovou intervencí, lépe pak rozlišujeme
dovednosti u tenisového hráče a matematika. Guthrie (1952) tuto definici rozvádí
tak, že dovednost podle něj spočívá ve schopnosti vyvolat nějaký výsledek s maximální
jistotou a minimálním výdejem energie a času. Welford (1968) zdůrazňuje nutnost
přednostního naučení se dovednosti a uvádí, že dovednost vzniká po dlouhém tréninku,
který zajistí kompetentní, odborný, rychlý a přesný výkon. Právě dlouhý trénink
potvrzují svým výzkumem Ericsson et al. (1993), kteří uvádí, že k získání určitého
„mistrovství“ v daném sportu či dovednosti, je nutný předchozí trénink v rozsahu
10 000 hodin. Tato studie však podle dalších autorů (Fransen, 2014; Baker et al. 2003a)
příliš podporuje ranou specializaci ve sportu, autoři ve svých studiích poukazují
na výhody a nevýhody rané specializace.
Vývoj motorických dovedností je celoživotní proces, který kolísá v reakcích
na okolní vlivy, jako je například pohlaví, kulturní prostředí, fyzická vyspělost, typ
a úroveň fyzické aktivity (Adolph, Karasik & Tamis-Lemonda, 2010). Adams (1987)
doporučuje ve vztahu k dovednosti používat termíny: „motorické dovednosti, percepčně
motorické

dovednosti,

„dovednostní

výkon“

nebo

pouze

jen

„dovednosti“.

Magill (1993) uvádí, že pohybové dovednosti svým způsobem odkazují na dva různé
pojmy. Zaprvé termín pohybové dovednosti může být výrazem provedení z hlediska
kvality. (např.: trenér říká o sportovci, že má vysokou úroveň pohybových dovedností).
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Na straně druhé nám termín rozděluje jednotlivé dovednosti na pohybové
vzory – běhání, házení, skákání apod. Klasifikace samotného termínu tak může být
velmi široká, ale také velmi úzká. Belej (2001) upřesňuje, že se jedná také o způsobilost
vykonávat pohybovou činnost správně, úsporně, vhodným způsobem a to i při
změněných podmínkách.
Schnabel (1993) vymezují pohybovou dovednost jako značně automatizovanou
komponentu motorické činnosti, vytvořenou na základě motorických schopností,
cvičebních

a

učebních

postupů.

Schmidt

(1991)

rozděluje

dovednost

a pohybovou dovednost zásadním způsobem. Dovednost chápe jako způsobilost
vyprodukovat určitý výsledek s minimem vynaložené energie a času, ale maximem
jistoty. Pohybová dovednost je dovednost, při které je kvalita pohybu primární
determinantou úspěchu.
Měkota & Cuberek (2007) uvádí definici dovednosti: „Dovednost je motorickým
učením a opakováním získaná pohotovost (způsobilost, připravenost) k pohybové
činnosti“. Dovednost také popisují jako „výsledek praxe“. Ve sportu je dovednost
zpravidla realizována sportovní technikou. Základem pohybové dovednosti je podle
autorů interakce procesů senzorických, kognitivních a motorických. Úspěšné řešení
pohybového úkolu závisí na vyhodnocení informací přicházejících z vnějšího okolí
i z prostředí vlastního těla. Teprve na základě vyhodnocení těchto informací
se sportovec rozhodne „co“, „kde“ a „jak“ provede.

2.1.4 Dovednosti vs. schopnosti
Z důvodu možné záměny termínů „motorická schopnost“ a „motorická
dovednost“ věnujeme v této kapitole zvýšenou pozornost naznačení rozdílů mezi těmito
dvěma základními termíny.
Motorické schopnosti jsou pouze obecné rysy nebo kapacity jedince, které jsou
podstatnou složkou výkonnosti různých pohybových dovedností (Magill, 1993).
Podle Szopy (1995) jsou schopnosti geneticky determinované predispozice. Dovednosti
jsou pak podle Welforda (1968) zkušeností osvojené činnosti a jsou poměrně snadno
modifikovány tréninkovým procesem. Burton a Miller (1998) uvádějí, že pohybové
dovednosti mají oproti schopnostem více subjektivní původ. Schmidt & Lee (1999)
naznačují, že dovednost je skládána několika různými schopnostmi a jejich omezení
definuje potenciál osoby pro úspěch v konkrétní činnosti.
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Dovednosti jsou časově méně stálé oproti schopnostem. Mohou kolísat ze dne
na den, protože vyjadřují aktuální předpoklad v daném okamžiku. Jsou poměrně
specifické, proto osvojením jedné činnosti málo ovlivníme činnost jinou. Dovednosti
mnohem více ovlivňuje okolní prostřední, především ve smyslu kolísání dovednosti
v důsledku změněných podmínek prostředí. (Čelikovský, 1976).
Měkota & Cuberek (2007) poukazují na oboustranný a reciproční vztah mezi
pohybovými dovednosti a motorickými schopnostmi. Jelikož platí, že motorická
schopnost je jedním z předpokladů osvojení pohybové dovednosti. Opačně platí, že díky
opakovanému procesu učení se dovednostem, dochází k rozvoji schopnosti.
Měkota & Novosad (2005) schopnost popisují také jako početně omezenou,
generalizovanou, relativně stabilní a trvalou, která podkládá mnoho různých dovedností.
Dovednost je naopak úkolově specifická, snadněji modifikovaná a závislá na několika
schopnostech.
Vzájemné vztahy mezi schopnostmi a dovednostmi ilustruje obrázek č. 1.
Znázorňuje, že každá dovednost je podložena několika schopnostmi a naopak jedna
schopnost je uplatněna v několika dovednostech (Měkota & Novosad, 2005).

Obr. č. 1: vztah mezi schopností a dovedností (Měkota & Novosad, 2005).

2.1.5 Taxonomie pohybových dovedností
McGeoach (1927) uvádí, že pohybové dovednosti zahrnují vše od házení míče,
přes psaní na stroji až po chůzi po laně. Barlett (1948) rozděluje dovednosti na duševní
a motorické. Burton & Miller (1998) ve své publikaci navrhli nové rozdělení
pohybových dovedností do šesti hlavních úrovní. První stupeň zahrnuje základní
komponenty důležité pro všechny pohybové dovednosti. Na druhé úrovni jsou
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motorické schopnosti, které žádné konkrétní pohybové dovednosti neobsahují, ale jsou
do jejich taxonomie začleněné, protože prostupují všemi pohybovými dovednostmi.
Další tři úrovně odpovídají tradičnímu rozdělení a vývoji jednotlivých pohybových
dovedností. Nejprve máme tzv. počáteční pohybové milníky, které Gabbard (2014)
označuje jako „rudimentary movements“. Tyto tzv. počáteční pohyby jsou datovány
do období od narození do zhruba 2 let a zahrnují například obracení se, zvedání hlavy,
plazení se po břiše, lezení po kolenou a rukou, lezení po nohou a rukou, sezení, šourání
se po zemi vsedě, tzv. „hadí pohyby“. Všechny tyto dovednosti se dítě musí naučit
k tomu, aby se později mohlo postavit na nohy, díky čemuž se následně může rozejít po
nohou. Vývoj těchto dovedností demonstruje obrázek č. 2. Dále toto dělení zahrnuje
fundamentální pohybové dovednosti (FMS), například házení a chytání, kopání, běhání,
skákání a poskakování, skákání přes švihadlo. Gallahue & Ozmun (1998) tyto
dovednosti

dělí

na

lokomoční,

manipulativní

a

balanční.

Clark

(2007)

a Goodway & Branta (2003) ve svých článcích kriticky zmiňují, že většina dnešních
dětí nemá dostatečnou úroveň FMS a díky tomu nejsou schopny v dospělosti využít tyto
dovednosti při jakékoliv sportovní či celoživotní fyzické aktivitě. Dospělý jedinec
s nízkou kompetencí FMS bude obecně volit méně fyzických aktivit oproti jedinci
s vyšší kompetencí. Stejně tak dlouhodobá studie Lloyd el at. (2014) prokázala
významný vliv předchozí znalosti FMS ve vztahu k pohybové činnosti v dospělosti.
Autoři studie v roce 1991 otestovali na základě předchozího dotazníkového šetření 699
dětí ve věku 6 let. Dle výsledků testu Test of Gross Motor Development děti rozdělili
do dvou skupin. První skupinu tvořily děti, které dosáhly skóre ≤ 10. percentilu
(slabá a velmi slabá motorická výkonnost) a druhou skupinu tvořily děti se skóre ≥ 84.
percentilu (nadprůměrná, výborná a velmi výborná výkonnost). V roce 2011, ve věku
26 let, byly sledované skupiny s vysokou a nízkou motorickou výkoností podrobeny
dotazníkovému šetření a výsledky ukázaly, že vysoká motorická zdatnost v nízkém
věku je spojena s vyšším počtem hlášené fyzické aktivity ve věku 26 let, stejně
tak se skupina s vyšší motorickou zdatností mnohem více věnovala aktivní dopravě
do práce na úkor jízdy autem. Stoden & Goodway (2013) proto navrhují, aby sportovní
a pohybové aktivity v raném dětství byly zaměřené právě na rozvoj FMS. Také
Clark & Metcalfe (2002) hovoří o FMS, jako o předstupni pro další pohyby
a dovednosti. Zdůrazňuje nutnost získání dobré kompetence těchto dovedností, pro
následné

využívání

jiných

dovedností

ve

sportovní

i

celoživotní

činnosti.

Stoden et al. (2008) pokládají dobrou úroveň FMS jako odrazový můstek pro celkový
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motorický vývoj a věří, že to platí i pro udržení si celoživotní fyzické aktivity.
Baker et al. (2003a) provedli studii, které se účastnili elitní atleti, basketbalisté,
nohejbalisté a pozemní hokejisti. Autoři studie uvádí, že sportovci, kteří měli méně
hodin specifických pohybových aktivit v rámci jednoho daného sportu a na úkor toho
se účastnili mnoha dalších sportovních aktivit. Měli širokou základnu různých
pohybových dovedností, na kterou v pozdějším věku nabalovali specifické dovednosti
jednoho, již vybraného sportu, kterému se v dospělosti věnovali na profesionální úrovni.
V další studii Baker et al. (2005) sledovali profesionální triatlonisty a zjistili, že většina
těch, kteří jsou v současné době na výkonnostním vrcholu tohoto sportu, se dříve
aktivně věnovala velkému počtu jiných sportovních aktivit. Naopak ti, kteří
se od jistého věku specializovali pouze na triatlon, jsou průměrní nebo se pohybují
v dolních patrech žebříčků.
Nad FMS jsou specializované pohybové dovednosti a nejvyšší úrovní jsou
funkční pohybové dovednosti, které překrývají poslední jmenované úrovně dovedností,
které jinak musí být oddělené vzhledem k jejich jedinečnosti, významu a díky
funkčnímu hodnocení jednotlivými nástroji (Burton & Miller, 1998).

Obr. č. 2: počáteční pohybové milníky – vývoj první lokomoce k chůzi
(Largo & Schinzel, 1985. In Piek, 2006)

Gallahue & Ozmun (1998) popisují motorické dovednosti prostřednictvím vývoje
dítěte. Uvádí, že motorický rozvoj dítěte nejprve začíná rozvojem FMS. V tuto chvíli
je dítě schopno využívat potenciál svého těla a začíná se vydávat do prostoru – rozvíjí
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se lokomoční dovednosti. Dále je dítě schopno učinit řízený a přesný kontakt s objekty
v jeho okolním prostředí, což rozvíjí jeho manipulační dovednosti. Autoři zmiňují také
percepčně motorické dovednosti a uvádí, že v období dospívání dochází k rozvoji
specializovaných pohybových dovedností. Na vrcholu této pyramidy pak můžeme
očekávat motorickou výkonnost v dospělosti. Obdobné rozdělení uvádějí čeští autoři
Perič & Dovalil (2010), kteří rozdělují pohybové dovednosti na primární, pohybové
a sportovní dovednosti. Primární dovednosti jsou v nejvyšším smyslu charakteristické
všeobecností, jejich samotné učení je dáno především přirozeným vývojem člověka
v rámci ontogeneze. Hovoříme o běhu, chůzi, skocích apod. Pohybové dovednosti jsou
součástí přirozeného vývoje člověka, ale nesouvisí s danou sportovní specializací.
Měkota & Cuberek (2007) dovednosti dělí na jednoduché a komplexní.
U jednoduchých dovedností je pohybová koordinace nenáročná, naopak u komplexních
dovedností vstupuje do popředí spousta jiných faktorů, například timing. Dále zmiňují
elementární pohybové dovednosti, které znázorňuje tabulka č. 1.
Tabulka 1 Elementární pohybové dovednosti (Měkota & Cuberek, 2007)
házení a chytání

Elementární pohybové dovednosti

válení a kutálení
šplhání a stoupání
podpírání a komíhání, visení
tahání a strkání
zvedání a nošení
balancování
poskoky a skákání
chůze a běh
plazení

Fajfer (2005) nabízí rozdělení pohybových dovedností z hlediska sportovní
hry - fotbalu. Pohybové dovednosti rozděluje následovně:
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Percepčně – motorické dovednosti – jde o koordinačně náročné motorické úkony,
které vyžadují velkou mentální aktivitu sportovce.
Kognitivní (poznávací) dovednosti – vyznačují se významnou interakcí
improvizace a hráčova myšlení, jsou doprovázeny přímým rozhodnutím samotného
sportovce a vycházejí z analýzy dané situace.
Otevřené dovednosti – jsou nezávislé na vnějším prostředí, na času, prostoru
a díky tomu jsou všem těmto faktorům volně přizpůsobitelné.
Hrubé a jemné dovednosti – jsou náročné z hlediska provedení a finální podoby
daného motorického úkonu. Ve fotbale může být příkladem jemné dovednosti přehození
hráče přes hlavu v pohybu, příkladem hrubé dovednosti je polovysoká přihrávka
na delší vzdálenost.
O otevřených a uzavřených dovednost hovoří také Knapp (1977). Uvádí, že fotbal
je popisovaný jako plynoucí hra, která vyžaduje provedení mnoha aspektů dovedností
v dynamickém kontextu. Autor uvádí, že fotbal je převážně hra otevřených dovedností
a zmiňuje nevýhodu uzavřených dovedností, které hráče ve fotbale neopravňují
k efektivní kompetenci. Jinými slovy lze říct, že i přesto, že bude mít fotbalista velmi
dobrou techniku s míčem, ale nebude schopen provést dovednosti ve správnou chvíli,
bude to hráč „k ničemu“.

Velmi podobnou klasifikaci na otevřené a uzavřené

dovednosti nabízí i (Měkota & Cuberek, 2007). Dovednosti otevřené jsou
charakteristické nepředvídatelným a variabilním prostředím. O „otevřené“ dovednosti
hovoříme proto, že vyžaduje neustálý monitoring měnících se podmínek. Proto musí být
pohybová činnost neustále připravena přizpůsobení se, změny prostředí mohou být
neočekávané. To vyžaduje velmi rychlou reakci percepčních a rozhodovacích procesů.
Právě předvídání (anticipace) je v těch sportech významnou schopností. Proměnlivé
prostředí je naprosto identické pro sportovní hry, například fotbal. Dovednosti uzavřené
jsou naopak realizovány ve stabilních a předvídatelných podmínkách. Realizace pohybů
je konstantní a automatizovaná. Sportovec může předejít časovému tlaku. Příkladem
takových dovedností může být plavání v bazénu ve vymezené dráze. Příkladem
otevřených dovedností může být tanec s partnerem, sjezd na lyžích, průniková přihrávka
mezi řady ve fotbale aj. Příkladem uzavřených dovedností může být golf, podání
v tenise, plavecký závod v kraulu na 100 m aj. V tabulce č. 2 uvádíme z našeho pohledu
pro lepší přehled výčet nejpodstatnějších diferencí mezi otevřenými a uzavřenými
dovednostmi.
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Tabulka 2 Přehled – uzavřené vs. otevřené dovednosti

DOVEDNOST
UZAVŘENÁ

OTEVŘENÁ

předvídatelné prostředí

nepředvídatelné prostředí

konzistentní činnosti

proměnlivá činnost

není nutná anticipace vnějších podmínek

nutná anticipace vnějších podmínek

2.1.6 Taxonomie motorických schopností
I přesto, že jsou v dnešní době pojmy jako „síla, rychlost, vytrvalost“ již známé,
nalezneme v české i zahraniční literatuře hned několik teorií a klasifikačních systémů,
které tyto pojmy rozdělují. Schmidt (1991) rozdělil motorické schopnosti na čtyři
základní oddíly – aerobní vytrvalost, výbušnou sílu, rovnováhovou schopnost
a akční rychlost. Nad těmito základními oddíly motorických schopností ještě podle
Schmidta (1991) je jedna generalizovaná, tzv. „nadschopnost“. V jiných literaturách
také nazývána jako „generalizovaná motorická schopnost“. Právě tato nadschopnost
byla původně spojována s úspěchem sportovce ve všech disciplínách a sportech a byla
spojena s představou všestranného sportovce. Stejně jako u testu inteligence (IQ),
kde se při dobrých výsledcích předpokládá úspěch ve všech kognitivních činnostech.
Také v tomto případě se předpokládalo, že vysoká úroveň nadschopnosti povede
k úspěchu ve všech pohybových činnostech a dovednostech. O generalizované
motorické schopnosti (GMA) hovoří také Schmidt & Lee (1999). GMA považují
za jediný rys jedince, který je podkladem všech pohybových dovedností, tento koncept
například úplně ignoruje Burton a Miller (1998). GMA také převzal Měkota (2000),
jehož hierarchické uspořádání můžeme vidět na obrázku č. 3. Szopa (1995) nabízí
vztahově zajímavější dělení motorických schopností. Motorické schopnosti rozlišuje
na kondiční a koordinační.
Kondiční schopnosti (nebo také kondičně energetické), pokládá především
za faktory, které jsou determinovány energetickými procesy. Subsystémem těchto
schopností jsou dále schopnosti vytrvalostní, silové a zčásti také rychlostní.

19

Koordinační schopnosti jsou spjaty s funkcemi řízení pohybu, regulace pohybové
činnosti a procesy pohybové koordinace. Subsystémem těchto schopností jsou
schopnosti orientační, diferenciační, reakční, rovnováhové a rytmické. Szopa (1995)
nachází mezi těmito dvěma skupinami také schopnost „hybridní“, kondičně –
koordinační. Jde o rychlostní složku, kterou Szopa ještě rozděluje na rychlost akční
a reakční. Flexibilita se dle něho těmto schématům vymyká, jelikož nepředstavuje
aktivní přenos energie. Ve struktuře těchto motorických schopností stojí v pozadí.
Fleishman (1964) na základě svých studií uvádí také percepčně-motorické schopnosti,
které zahrnují jedenáct motorických faktorů. Mezi něž patří například přesnost řízení
pohybu, koordinace více končetin, schopnost orientace, reakční doba, rychlost pohybu
paže, rychlost zápěstí a prstů, řízení rychlosti, manuální zručnost a zručnost prstů,
stabilita paže a schopnost zaměření se na danou činnost. Podobné Fleishmanovy studie
později identifikovaly také devět schopností, které byly podkladem pro výkon hned
v několika stovkách fyzických úkolů. Patřili mezi ně míra flexibility, dynamická
pružnost, statická síla, dynamická síla, explosivní síla a síla středu těla. Dále hrubá
koordinace, rovnováha a vytrvalost.
Velmi rozsáhlé rozdělení motorických schopností (obrázek č. 3) nabízí publikace
Měkoty (2000), který vytvořil hierarchické zobrazení, které dle jeho slov lépe vystihuje
celkový pohled na motorické schopnosti.

Obr. č. 3: hierarchické uspořádání motorických schopností (Měkota, 2000).

Další vývoj poznání v této oblasti vedl k definování pěti motorických schopností,
které jsou brány jako komplex vnitřních předpokladů umožňujících realizovat pohyb.
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Měkota & Novosad (2005) rozdělují tyto předpoklady na silové, rychlostní, vytrvalostní,
koordinační a pohyblivostní.

2.1.7 Neuromotorika
Oblast neuromotoriky řadíme společně se senzomotorikou a sociomotorikou pod
společný

termín

těchto

oblastí,

psychomotoriku.

Podle

Szabové

(2001)

je neuromotorika nejčastěji charakterizována projevy jemné a hrubé motoriky,
rovnováhy a orientace v prostoru. Zahrnuje všechny podmíněné i nepodmíněné,
reflexní, volní i mimovolní aktivity. Hadders (2005) do neuromotoriky zahrnuje také
sociální a osobní dovednosti.
Pulkkinen (2010) tvrdí, že dělení motoriky na hrubou a jemnou motoriku je dnes
již přežité. Uvádí, že termín hrubá motorika je nevhodný, protože pohyby nejsou hrubé,
ale velké. Což vychází i z toho, že jsou odezvou činnosti velkých svalových skupin.
Proto autorka uvádí termín „velká motorika“.

2.1.7.1 Jemná motorika
Jemná motorika, jinými výrazy také obratná, obratnostní či šikovnostní nebo
dovednostní je definována jako schopnost obratně a kontrolovaně manipulovat
s malými předměty v malém prostoru (Berger et al., 2009). Davis (2000) zdůrazňuje,
že jde o aktivity prováděné drobnými svalovými skupinami a specifickými částmi těla.
Vyskotová & Macháčková (2013) uvádí především pohyby rukou, nohou, a také úst.
Rathelot & Strick (2009) také zmiňují koordinaci oka a ruky a uvádějí, že vysoká
úroveň manuální zručnosti jedince z hlediska jemné motoriky jde na vrub vysoce
rozvinuté centrální nervové soustavě. Opatřilová (2005) do jemné motoriky řadí také
grafomotoriku,

manipulační

aktivity,

logomotoriku,

oromotoriku,

mimiku

a vizuomotoriku. Piek et al. (2006) provedl studii, která zkoumala úroveň jemné a hrubé
motoriky v souvislosti s vlastním sebevnímáním u chlapců a dívek v dětském věku.
Bylo vybráno celkem 265 dětí, ve věku od 7 do 15 let, ze 7 metropolitních škol.
Zjistilo se, že jedinci s vyšší úrovní sebevnímání měly lepší výsledky v testech
zaměřených na jemnou motoriku než jedinci s nižším sebevnímáním. V další studii,
kterou provedli Gentier et al. (2013) autoři zkoumali možné souvislosti mezi hmotností
dětí a úrovní jemné motoriky. Pomocí testové baterie Bruininks – Oseretsky Test
of Motor Proficiency 2 (BOT–2) otestovali obézní děti ve věku 7 až 13 let a jejich
výsledky porovnali s výsledky vrstevníků s normální hmotností. Výsledky studie
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potvrdily, že dětská obezita vede ke zhoršené úrovni jemné motoriky. Obézní děti měly
významně horší skóre v testech jemné motoriky než jejich vrstevníci s normální
hmotností. Smits-Engelsman et al. (2001) ve své studii popisují vztah mezi nízkou
úrovní jemné motoriky u dětí s následnými problémy s psaním a kreslením.
Autoři studie ve svých závěrech doporučují pro takové děti různé typy intervencí
za přítomnosti profesionálního pracovníka – fyzioterapeuta. Výsledky studie ukázaly,
že cvičení s fyzioterapeutem odstranili u 67 % dětí problémy s psaním a kreslením.
Piek, Pitcher & Hay (1999) zjistili významně horší výsledky v testu jemné motoriky
u dětí s diagnostikovanou poruchou ADHD-PI (subtyp ADHD – převážná nepozornost).

2.1.7.2 Hrubá motorika
Oproti jemné motorice je hrubá motorika řízena činností velkých svalových
skupin nebo celého těla (Davis, 2000). V této souvislosti mluvíme o běhu, chůzi, sezení,
lezení a podobných činnostech (Bly, 2000). Westendorp (2011) zdůrazňuje, že hrubá
motorika je předpokladem k realizaci specifických sportovních dovedností. Podle
Véleho (2006) hrubá motorika v podstatě udržuje stabilitu v klidové poloze
a zprostředkovává pohyby jednotlivých částí těla. D´hondt et al. (2013) porovnávali
úroveň hrubé motoriky u dětí s nadváhou s dětmi s normální váhou. Děti byly ve věku
od 7—13 let. Bylo zjištěno, že děti s nadváhou měly výrazně horší motorickou
výkonnost. Také Gentier et al. (2013) naznačuje, že dítě s nadváhou bude mít horší
úroveň hrubé motoriky. Bavíme-li se totiž o hrubé motorice, je nutné přemístit
jednotlivé segmenty svého těla, které jsou pak těžší než u jedince, který nadváhu nemá.
Výsledky výzkumu Piek, Pitcher & Hay (1999) poukázaly na významné nedostatky
v testech hrubé motoriky u hyperaktivních dětí se subtypem ADHD-C (kombinovaná
hyperaktivita vyplývající z nepozornosti a současně také z vysoké impulzivity chování
dítěte). Shaw et al. (1982) zjistili u dětí s výrazně nízkou úrovní hrubé motoriky,
významně nižší úroveň sebevědomí v porovnání s dětmi, kteří vykazovali problémy
v oblasti hrubé motoriky. Miyahara (1994) provedl rozsáhlou studii, ve které se snažil
odhalit spojitost nízké úrovně hrubé motoriky s poruchami učení. Uvádí, že výzkumy
z té doby spojovaly poruchy učení primárně s nízkou úrovní jemné motoriky. Miyahara
(1994) se i na základě studie Shaw et al. (1982) mimo jiné domníval, že právě nízká
úroveň hrubé motoriky může negativně ovlivňovat schopnost učení. Protože takovým
dětem může způsobovat horší společenské a sociální sebevnímání. Výsledky studie však
ukázaly, že 43,6% dětí s poruchami učení a 32,6% dětí bez poruch učení nevykazovaly
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žádné motorické problémy. Naproti tomu 25,5% dětí s poruchami učení a 26,1% dětí
bez poruch učení vykazovali slabší motorickou výkonnost. Zatímco předchozí studie
(Bruininks, 1978) měly sklon zaměřovat se na skutečnost, že děti s poruchami učení
vykazují oproti svým vrstevníkům bez poruch učení, výrazně horší výsledky v oblasti
motoriky. Podle Miyahary (1994) je proto zavádějící tvrdit, že všechny děti s poruchami
učení jsou neohrabané.

2.1.7.3 Rovnováha
Shumway-Cook & Woollacott (1993) popisují rovnováhu, označovanou též termínem
„stabilita“, jako schopnost udržet centrum tělesné hmotnosti nízko a uprostřed těla.
Rovnováha se stejně jako ostatní schopnosti v průběhu života vyvíjí a k optimálnímu
vývoji je zapotřebí vhodné prostředí (Newell, 1986). Gallahue & Ozmun (1998) uvádí,
že stabilita se začíná rozvíjet v okamžiku, kdy dítě získá zvýšenou kontrolu nad svými
svaly a dokáže tak vzdorovat gravitaci. D´hondt et al. (2008) provedl studii, ve které
zjišťoval rozdíl motorické výkonnosti při stoji na kladině u dětí s normální váhou,
s nadváhou a u obézních dětí ve věku od 5 do 12 let. Výsledky ukázaly mnohem větší
obtíže u dětí s nadváhou a obézních než u dětí s normální váhou, což potvrzuje obtíže
posturální kontroly u dětí s vyšší (nezdravou) hmotností. Deforche et al. (2009) také
porovnával rozdíly v rovnováze a posturálních dovednostech u dětí s normální
hmotností oproti dětem s nadváhou. Výsledky výzkumu ukázaly výrazně horší
schopnost rovnováhy na jedné noze a potvrdily také, že chlapci s nadváhou měli
pomalejší přenos těžiště oproti vrstevníkům s normální váhou. Studie Daneshjoo et al.
(2012) se zabývala problematikou rovnováhy a propriorecepce u fotbalistů. Autoři
zjišťovali, zda-li program FIFA 11+, který je předkládán světovou fotbalovou
organizací FIFA, má vliv na zmiňovanou rovnováhu. Výsledky prokázaly objektivní
zlepšení rovnováhy u jedinců, kteří FIFA 11+ praktikovali 8 týdnů. Oproti kontrolní
skupině, která se ve stejné době věnovala běžnému tréninku bez jakýchkoliv speciálních
programů, které by mohli znehodnotit výsledky. Autor také zmiňuje, že program může
být také prevencí proti zranění, jak autoři samotného projektu uvádějí.

2.1.8 Hodnocení tělesné zdatnosti
Davis (2000) uvádí, že tělesná zdatnost je schopnost jedince plnit rozmanité
fyzické a fyziologické požadavky sportovní aktivity bez příslušného vyčerpání.
Caspersen et al. (1985) uvádí, že jde o sadu atributů, které se vztahují ke schopnosti
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vykonávat fyzickou aktivitu. Podle Pate et al. (1988) fyzická zdatnost odkazuje
na funkční schopnosti potřebné pro pohodlné a produktivní zapojení se do každodenní
činnosti. Tělesná zdatnost je globálním a kvalitativním ukazatelem stavu organizmu
(Měkota, 2007).
Úroveň zdatnosti je ovlivněna především dědičností, úrovní pravidelné pohybové
aktivity a somatotypem jedince. Můžeme ji dělit na zdravotně či výkonově
orientovanou (Bouchard et al., 2012). Maud & Foster (2006) rozdělují složky tělesné
zdatnosti na aerobní zdatnost, svalovou sílu, vytrvalost a některé antropometrické
předpoklady.
Ortega et al. (2008) uvádí, že úroveň tělesné zdatnosti ovlivňuje mnoho
zdravotních aspektů a zvyšování úrovně tělesné zdatnosti může vést k snížení rizik
spojených s kardiovaskulárními problémy, rakovinou a duševním zdravím. Autoři také
zdůrazňují, že je velmi důležité úroveň zdatnosti testovat ve školním věku a díky tomu
včas identifikovat jedince s nízkou úrovní tělesné zdatnosti.
Tělesná zdatnost je obvykle testována pomocí testových baterií Fitnesgram,
EUROFIT nebo UNIFITTEST 6-60 (Rubín et al., 2012). Testová baterie Fitnessgram
testuje probanda v oblastech aerobní kapacity, tělesného složení, svalové síly,
vytrvalosti a flexibility. Testová baterie EUROFIT vznikla na základě strategie Rady
Evropy s cílem získat porovnatelné výsledky z různých zemí Evropy. Tato testová
baterie obsahuje pro děti školního věku 9 motorických testů. Testuje aerobní zdatnost,
svalovou sílu, rychlost, rovnováhu a flexibilitu (Suchomel, 2006).

2.1.8.1 UNIFITTEST 6-60
Je rozsáhlý testový systém, který vznikal více než 30 let v České republice
za

účasti

odborníků

z řad

vysokoškolských

učitelů

orientovaných

na

obor

antropomotoriky (Měkota et al., 2002). Testový systém hodnotí základní motorickou
výkonnost a somatické charakteristiky populace od 6 do 60 let věku. Ve své poslední
verzi je možné hodnotit motorickou výkonnost podle biologického (růstového) věku
v dětských a mládežnických kategoriích. (Měkota & Kovář, 1996).
Ke svým výzkumům využil UNIFITTEST 6-60 například Suchomel (2005), který
analyzoval

vztahy

mezi

somatickými

parametry

a

motorickou

výkonností

u dospívajících chlapců a dívek. Výsledky ukázaly signifikantně vyšší hodnoty
u somatických parametrů tělesné hmotnosti, BMI a podkožního tuku u jedinců s nízkou
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motorickou výkonností. Naopak u skupiny dětí s vysokou motorickou výkonností byly
hodnoty hmotnosti, BMI, množství podkožní tukové tkáně méně variabilní a více
podobné napříč danou skupinou. Výsledky tak potvrdily nutnost hlídání somatických
parametrů u talentovaných dětí a poukázaly na horší motorickou výkonnost ve spojitosti
s vyšší hmotností.
a) přehled motorických testů

b) přehled somatických měření

-

skok daleký z místa

- tělesná výška

-

leh-sed opakovaně

- tělesná hmotnost

-

běh po dobu 12 minut

- podkožní tuk (3 kožní řasy)

-

vytrvalostní člunkový běh

-

chůze na vzdálenost 2 km

-

člunkový běh 4x10m

-

shyby (chlapci)

-

výdrž ve shybu

-

hluboký ohnutý předklon

2.1.9 Hodnocení pohybových dovedností
2.1.9.1 BOT – 2 (Bruininks – Oseretsky Test of Motor Proficiency)
První verze tohoto testu byla vytvořena v roce 1923. Test zjišťoval úroveň
psychomotorické zralosti. V roce 1978 byl test v Americe upraven a poprvé nazván jako
Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (Bruininks, 1978). Burton & Miller
(1998) uvádějí, že tento test byl značně používán v tělesné výchově. Autor dále
vyslovuje obavy týkající se spolehlivosti a platnosti testu u některých zkoušených
položek. V roce 2005 došlo k doposud poslední revizi testu BOT za vzniku druhé verze
tzv. BOT-2. Testová baterie BOT-2 hodnotí úroveň pohybové kompetence u populace
4-21 let (Cools et. al., 2009) a zároveň odhaduje motorickou vyzrálost - neuromotorický
věk (Fransen et al., 2014). Test v plné verzi obsahuje 52 položek, které jsou rozděleny
do několika kategorií, které jsou zaměřeny na jemnou a hrubou motoriku, koordinaci,
přesnost a spojení pohybů, rovnováhu, rychlost a sílu (Bruininks, 2005).
V současné

době

je

BOT-2

jednou

z nejpoužívanějších

testových

baterií

neuromotorického vývoje, je to především díky možnosti standardního a přesného
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měření, které BOT-2 nabízí (Flegel & Kolobe, 2002). Studie, které se věnovali
komparaci BOT-2 s jinými testovými bateriemi z této oblasti (například TGMD–2 nebo
MABC-2), vyhodnotili stejnou vypovídající hodnotu mezi zmíněnými testy
(Logan et al., 2011).
BOT-2 můžeme použít v krátké formě („Short form“) nebo v kompletní verzi
(„Complete form“). Zkrácená verze BOT-2 obsahuje 14 testových položek. Jednotlivé
testy hodnotí jemnou a hrubou motoriku, koordinaci, rovnováhu, rychlost a sílu.
Tato verze obsahuje oproti kompletní formě pouze vybraná cvičení z každé oblasti
motoriky.

2.1.9.2 MABC-2 (Movement Assessment Battery for Children –
second edition)
Testová baterie MABC-2 (Henderson, Sugden & Barnett, 2007) slouží
k hodnocení motorického vývoje dětí a dále k identifikaci dětí, které jsou vystaveny
riziku motorických problémů. Testová baterie MABC-2 obsahuje motorický test
a záznamový arch (tzv. checklist) pro učitele a rodiče. Test MABC-2 je koncipován pro
3 věkové kategorie (3-6 let; 7-10 let; 11-16 let), obsahuje 8 testových položek
hodnotících tři oblasti dětské motoriky:
- jemná motorika jako manuální zručnost,
- hrubá motorika jako chytání a házení,
- rovnováha statická a dynamická.
Výsledné testové skóre zařadí dítě do jedné ze tří kategorií aktuálního
motorického vývoje: absence motorických obtíží – normální motorika, riziko
motorických obtíží, významné motorické obtíže.

2.1.9.3 TGMD-2 (Test of Gross Motor Development)
TGMD je diagnostický nástroj, který umožňuje posuzovat vývoj hrubé motoriky
u dětí ve věku od 3 do 10 let a identifikuje jedince, kteří jsou vývojově zaostalí
ve srovnání se svými vrstevníky. Testová baterie je zaměřena na motorické dovednosti,
které se děti obvykle učí při tělesné výchově ve věku od 3 do 10 let a může nám být
pomocníkem při procesu plánování výuky tělesné výchovy (Ulrich, 2000). Normativní
vzorek se skládal z dat 909 dětí ve věku od 3 do 10 let, ze všech území
USA (Wiart & Darrah 2001).
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Test se skládá z 12 základních pohybových dovedností, které se posuzují
na základě 3 až 4 kvalitativních kritérií, které jsou vždy pro jednotlivé položky určeny.
Dovednosti jsou rozděleny do dvou dílčích testů na lokomoční dovednosti
a manipulační dovednosti (angl. označení „object control“). Lokomoční dovednosti
zahrnují například běh, cval, různé skoky a přeskoky. Manipulační dovednosti například
házení a chytání, kopání, přehazování z ruky do ruky a další. Dítě provede každou
dovednost třikrát a dle kritérií následně obdrží vždy skóre 1 nebo 0. Skóre 0 dítě
obdrží v případě, nesplní-li kritérium daného subtestu dvakrát ze tří pokusů
(Wiart & Darrah 2001).
Studie Aponte et al. (1990), která se věnovala testování motorické vyspělosti dětí
v Porto Ricu, ukazuje, že validita testu zmiňovaná v manuálu testu se signifikantně
zvyšuje s věkem u 5,6, a 7 letých dětí.
Další možnosti, které se nabízí v rámci testování dětí v oblasti psychomotorického
vývoje

jedince,

jsou

například:

Körperkoordinationtest

für

Kinder

(KTK)

(Kiphard & Schilling, 1974), Motoriktest für vier – bis sechsjährige Kinder (MOT 4-6)
(Zimmer & Volkamer, 1987).

2.2 Ontogenetický vývoj ve starším školním věku 11 a 15
let
Ve vztahu k cílům diplomové práce se tato kapitola primárně zaměřuje
na ontogenezi dítěte v 11–15 letech
Výše zmíněné období zasahuje do dvou, literaturou známých fenoménů, které
se v tomto období u dětské populace obvykle popisují. Prvním z nich je prepubescence,
která zahrnuje období (8 až 11 let). Druhým je pubescence, která zastupuje věkové
období od 11 do 15 let (Hájek, 2012). Machová (1994) uvádí, že u chlapců můžeme
období 11 až 13 let vnímat spíše jako prepubescentní, kdežto u dívek už jako
pubescentní. Kasa (2000) je přesvědčen, že průběh vývoje je ovlivněn vnějšími
podmínkami, uvádí například životní a přírodní podmínky nebo vlastní postoje
k pohybové aktivitě. Dále je dle autora růst ovlivněn genetickými predispozicemi.

2.2.1 Somatický vývoj
Pubescence přináší výrazné změny ve složení těla, změny poměrů tělních
segmentů, změny složení vody, svalů, tuku a kostí (Logsdon, 2007). Dochází k rozvoji
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gonád a sekundárních pohlavních znaků (Dovalil, 2008). Tempo růstu postavy
je největší v průběhu prvního roku života, pak postupně klesá a znovu propukne právě
v tomto období, kdy přichází tzv. růstový spurt (Malina et al. 2004). Kučera et al.
(2011) uvádí, že pubertu spouští hormonální růstové změny, které ovlivňuje kvalita
i kvantita pohybové aktivity. U dívek přichází růstový spurt kolem 10 roku života,
u chlapců obvykle až o dva roky později (Malina et al. 2004). Tempo růstu dosahuje
vrcholu asi ve 12 letech u dívek a ve 14 letech u chlapců, zahraniční literatura tento
fenomén popisuje jako „peak height velocity“ (PHV) (Malina et al., 2004). U chlapců
je tempo růstu výšky větší a trvá déle (obrázek č. 4). Což je také důvodem, větší
průměrné výšky mužů oproti ženám v dospělosti (Soliman et al., 2014). Chlapci
v průměru dosáhnou maximálního růstu výšky přibližně 10,3 cm/rok, průměrně pak
v tomto období chlapci narostou přibližně o 28 cm (Logsdon, 2007). V literatuře
se dočteme také o „peak weight velocity“ (PWV), tedy maximální rychlosti růstu váhy.
Tanner (1955) uvádí, že PWV u chlapců přichází přibližně 6 měsíců po PHV.
Problematikou růstu v průběhu puberty ve spojitosti se sportovním zatížením se věnoval
například Theintz et al. (1993), který vyslovil obavy o lineární růst u dívek, které
se intenzivně věnovaly gymnastice a baletu. Navrhuje, že v průběhu puberty
by se u dívek měly snížit tréninkové dávky. Naproti tomu studie Maliny (1994a), které
se účastnili plavkyně, prokázala normální růst dívek v období puberty i při tréninkovém
zatížení. Malina (1994b) uvádí, že růst v průběhu puberty není ovlivněn tréninkem.
Peltenburg (1984) dodává, že významnou roli hrají spíše genetické predispozice, stejně
tak Malina (1996) pokládá genetické predispozice za významnou determinantu růstu
v průběhu puberty, zmiňuje také nutriční návyky. Damsgaard et al. (2000) hledal
negativní dopady prepubertálního růstu na sportovní výkonnost. Výsledky studie
neprokázaly negativní dopady růstu ve sportu na soutěžní úrovni. Autor také zmiňuje
důležitost sledování konstitučních faktorů dětí ve vztahu k jejich výběru a selekci
v daném sportovním klubu. Tanner (1962) se zmiňuje o tzv. „timespreading efektu“,
což je časové rozmezí, ve kterém jedinci v období dospívání prožívají svůj růstový
spurt. Autor uvádí, že každý jednotlivec má toto období různě dlouhé a dospívá svým
vlastním tempem. V důsledku toho má každý svůj růstový spurt jinak intenzivní
a probíhá v jiném čase – „timespreading efect“. Studie Bidaurrazaga-Letona & et al.
(2014) ve které se autoři zaměřují na profilování hráčských postů ve fotbale. V kontextu
s chronologickým věkem, antropometrickými údaji a věkem PHV. Výsledky ukázaly,
že brankáři dosahují PHV mnohem dříve než všechny ostatní hráčské posty. Studie
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Daltona (1992) poukazuje na negativní důsledky příliš intenzivního tréninku v období
růstového spurtu. Důkazem uvádí velmi rychlý růst kosti stehenní, holenní a lýtkové.
Což v kontextu s tím, že svaly a šlachy v okolí kolenního kloubu nedokáží zvýšit svoji
délku stejným tempem. Vede ke snížení flexibility a zvýšení těsnosti v oblasti kolenního
kloubu, což následně vede k nerovnováze v kolenním kloubu. Nerovnováha
sil a pojivových tkání kolene vede k vyšší náchylnosti ke zranění v této oblasti, protože
v něm opakovaně vznikají mikrotraumata.

Obr. č. 4: růstová rychlost výšky u chlapců a dívek v USA (Slap, 1986)

2.2.2 Motorický vývoj
Kasa (2000) charakterizuje období pubescence jako období diferenciace
a přestavby motoriky. Uvádí, že se v tomto období zhoršuje pohybová koordinace,
zvyšuje se energetická náročnost a snižuje se motorická učenlivost. Dvořáková (2007)
uvádí, že v období puberty ovlivňují motoriku dítěte rozhodujícím způsobem také
sociální vztahy. Riegerová et al. (2006) vysvětluje, že zhoršená motorika v tomto
období, souvisí s disproporcionalitou a akcelerací růstu. Diskoordinace může být
způsobena akcelerací vývoje tělesných ukazatelů, které předběhly vývoj motorický.
Proto dochází ke zhoršení, především svalových aktivit. Autor také uvádí, že v rámci
vývoje musíme respektovat stupeň růstu a vývoje organizmu, proto by nemělo docházet
k přetěžování dětí (Langjahr, 2013). Také Plachý & Procházka (2014) hovoří
o zhoršené koordinaci těla vlivem aktivity hormonů a enzymů, které ovlivňují
a zrychlují růst a vývoj. V pubertě se dětem také dočasně zhoršuje rovnováha

29

(Tanner, 1955). Beunen (2008) uvádí, že u chlapců se v období růstového spurtu značně
urychluje rozvoj silových schopností. Naopak Kemper & Verschuur (1985) uvádějí,
že k významnému růstu statické síly dochází spíše 0,5 – 1,0 rok po PHV a že nárůst síly
je časově shodný spíše s maximální růstovou rychlostí hmotnosti „peak weight
velocity“ (PWV). Beunen & Malina (1988) uvedli, že k nejvyšší výkonnosti u skupiny
chlapců z Belgie ve statické síle (stisk paže), výbušné síle (vertikální skok) a svalové
vytrvalosti (vis na hrazdě s pokrčenými horními končetinami) došlo až po PHV. Naopak
u testu flexibility, vytrvalosti a frekvenční rychlosti (tapping) na desce došlo
k největšímu nárůstu již před PHV (obrázek č. 5). Armstrong & Welsman (1994)
uvádějí, že v průběhu růstového spurtu u chlapců také výrazně vzrůstá VO2max. Dívky
mají před dosažením 10-12 let věku VO2max na 85-90% průměrné hodnoty chlapců.
Na konci růstového spurtu už dívky dosahují pouze 70% průměrné hodnoty chlapců.
Sharkey & Gaskill (2006) zdůrazňují, že trenéři dospívajících sportovců by měli vědět,
že jejich hráči dosáhnou plného výkonnostního potenciálu až po ukončení růstu.
Podle autorů například nemotorný basketbalista nebo zesláblý fotbalista, který ještě
poroste několik desítek centimetrů teprve dosáhne svého výkonnostního potenciálu
a je důležité se na to při jejich hodnocení ohlížet.

Obr. č. 5: výkonnost ve vybraných disciplínách v kontextu s PHV
(Beunen, G., & Malina, R. M., 1988)
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2.2.3 Psychický vývoj
Psychické procesy doznávají významných změn. Vztáhneme-li tuto kategorii
do fotbalového prostředí, můžeme říci, že mladší žáci jsou již schopni uvažovat
v abstrakci, začínají mít znaky expertního myšlení a jsou schopni více vnímat sociální
souvislosti. V již naučených situacích se hráčům postupně zrychlují rozhodovací
procesy (Plachý & Procházka, 2014). Langmeier (2006) zdůrazňuje, že jde o období
vzdoru autoritám, rodičům a různým zákazům což vychází ze snahy získávat větší
nezávislost. Selman (1980) poukazuje na kognitivní změny, které ovlivňují
sebehodnocení pubescentů. Dospívající myslí více na svou budoucnost, snaží se také
zaměřit na vnitřní psychologické charakteristiky ostatních. Také Erikson (1994)
považuje pubertu za období hledání vlastní identity. Uvádí, že pubescenti začínají hledat
svoje společenské postavení a více nad sebou přemýšlí. Davison et al. (2007) provedli
studii monitorující psychické změny u pubescentních dívek (11-13 let) v USA. Autoři
zjistili, že dívky vykazující méně pohybové aktivity jsou ovlivněny depresemi, nižším
sebevědomím a celkovým negativním sebehodnocením vlastního těla. Problémy jsou
podle autorů spojeny s psychickým zráním v období pubescence a naznačují,
že dostatečná fyzická aktivita v období dospívání by měla pomoci řešit problémy těchto
dívek a jejich nespokojenost s vlastním tělem. Brodersen et al. (2005) ve své studii
zmiňuje, že chlapci, kteří v období puberty vykazují více fyzické aktivity, mají větší
prosociální psychologickou charakteristiku, minimum emocionálních symptomů
a pozitivně hodnotí sebe sama v oblasti zdraví. Weinberg & Gould (2014) popisují,
že ve věku 10–13 let vrcholí u většiny dětí sportovní aktivita a v následujících letech
se procento dětí zapojených do organizovaného sportu neustále snižuje, což může
být způsobeno právě změnami chování v tomto věku.

2.3 Somatotypy
Možnosti hodnocení tělesného složení člověka doznaly výrazných změn v roce
1940, kdy Sheldon stanovil novou typologickou metodu (Pavlík, 1999), která byla
nastavena tak, aby plně vynikla individualita jedince (Riegerová et al., 2006). Popisoval
ji prostřednictvím třech zárodečných listů ektodermu, entodermu a mezodermu
(Marieb & Mallat, 2005). Sheldon zavádí termín „somatotyp“, který definoval jako
vztah morfologických komponent, vyjádřený třemi čísly (Riegerová et al., 2006).
Na Sheldona následně navazovali další významní autoři, například Heath a Carter
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(1967). Sedlak & Bláha (2007) definují somatotyp jako okamžitý morfologický stav
jedince, vyjádřený délkovými, šířkovými a obvodovými rozměry a jejich poměry.
Somatotyp

je

do

značné

míry

geneticky

podmíněný

(Carter,

2002).

V kolektivních sportovních hrách je heterogenita z morfologického aspektu mezi
hráčskými funkcemi viditelným a charakteristickým znakem. Tělesné predispozice
mohou ve značném rozsahu zvýhodňovat hráče pro daný typ hráčské funkce
(Acsinte & Alexandru, 2007). Somatotyp ve sportu patří k velmi důležitým
předpokladům dobré výkonnosti (Grasguber & Cacek, 2008), ovlivňuje sportovní
kariéru

sportovce

a

může

podporovat

nebo

snižovat

jeho

výkon

(Urban & Kandráč, 2012). K úspěchu ve fotbale potřebuje mít fotbalista optimální
kombinaci různých faktorů zahrnující například specifické tělesné proporce, tělesné
složení a fyzickou zdatnost (Stroyer, Hansen & Klausen, 2004).

2.3.1 Typologie Heath – Carter
Metoda podle Heath – Carter nám umožňuje určovat somatotypy s přesností
jednotlivých komponent na 0,5 stupně. Škála není limitovaná hraničními hodnotami,
ale je otevřená pro extrémní somatotypy (Pavlík, 1999). Maximální hodnoty
jednotlivých komponent, byly prozatím podle Riegerové et al. (2006) nalezeny
u endomorfní – 14, mezomorfní – 10 a ektomorfní – 9.
Jednotlivé komponenty somatotypu jsou definovány (Riegerová et al., 2006):
-

Endomorfie – vztahuje se k relativní tloušťce či hubenosti, hodnotí množství
podkožního tuku, nízká hodnota ukazuje na nízké procento podkožního tuku
a naopak

-

Mezomorfie – vztahuje se k relativnímu svalově kosterními rozvoji ve vztahu
k tělesné výšce, slabou kostru a málo vyvinuté svalstvo hodnotí nízká hodnota,
vysoce rozvinutý svalový i kosterní systém je ohodnocen vyšší hodnotou

-

Ektomorfie – se vztahuje k relativní délce částí těla, zabývá se štíhlostí těla
a je určena z indexu podílu výšky ke třetí odmocnině z hmotnosti, na spodní
hranici rozsahu najdeme relativní krátkost tělesných rozměrů a na horní hranici
jejich relativní délku
Údaje těchto tří komponent následně zanášíme do protokolu ke stanovení

somatotypu (příloha 3).
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Popis metody zkompletoval Carter, když rozdělil jednotlivé somatotypy
do kategorií podle dominance jednotlivých komponent a jejich vzájemného poměru.
Můžeme pak hovořit například o vyrovnaném mezomorfovi, ektomorfním mezomorfovi
apod. (Suchomel, 2006).
Bidaurrazaga-Letona

et

al.

(2014)

hodnotili

antropometrické

ukazatele

u 14ti letých španělských fotbalistů z nejvyšší soutěže s ohledem na hráčské posty.
Signifikantní rozdíly byly pozorovány například u obránců (hmotnost 40,60 ± 5,75 kg;
výška 150,33 ± 6,81 cm) ve srovnání s útočníky (36,53 ± 2,41 kg a 147,32 ± 4,25 cm).
Významně vyšší % tuku, součet kožní řas a endomorfie byly zaznamenány u brankářů
v porovnání s ostatními hráčskými posty. Fidelix et al. (2014) také hodnotili
morfologické složení elitních mladých fotbalistů (15-17 let). Výsledky ukázaly,
že průměrný somatotyp pro všechny hráčské posty je vyrovnaný mezomorf.
Pouze u středních záložníků byla prokázána vyšší tendence k ektomorfnímumezomorfovi. Výsledky také ukazují, rozdíly u brankářů oproti všem ostatním
hráčským postům v tělesné výšce, tělesné hmotnosti a také v obvodu paže (u brankářů
vyšší hodnoty). Také Gil et al. (2010) na základě měření 203 španělských fotbalistů
(průměrný věk: 16,48 ± 2,63 let). Uvádí, že průměrným somatotypem fotbalisty
je vyrovnaný mezomorf. Uvádí také, že u chlapců mladších 14 let se objevovali
tendence k vyšší ektomorfii. Autor ve své studii dále srovnával naměřená data fotbalistů
se stejně starými jedinci z běžné populace. Výsledky ukázaly, že fotbalisté byli vyšší
a větší než chlapci ze stejné věkové kategorie z běžné populace, což může být
způsobeno výběrem hráčů směrem k silnějším a vyšším jedincům. Z hlediska rozdílné
výkonnostní úrovně fotbalistů (průměrný věk: 16,4 let) zjistili Reilly et al. (2000) nižší
hodnoty tělesné hmotnosti a endomorfie u elitních hráčů v porovnání s hráči z nižší
soutěže.

2.4.1 Biologický věk
Bláha, Susanne & Rebatu (2007) popisují biologický věk jako stupeň biologické
zralosti organizmu dítěte a považují ho za proces fyziologického, biochemického,
anatomického a mentálního stárnutí, který se může lišit od chronologického
(kalendářního) věku. (Riegerová et al., 2006) charakterizuje biologický věk jako
celkový stav růstu a vývoje jedince, vykazuje nám míru formování morfologických
a funkčních znaků a nemusí se shodovat s věkem chronologickým. Podle
(Vilikuse et al., 2004) může být rozdíl mezi biologickým a kalendářním věkem dítěte
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až ± 2,5 roku projevující se zejména v předpubertálním a pubertální věku. Růst a vývoj
jedince je určen jeho genetickou výbavou a prostředím, ve které se jedinec pohybuje.
Genetika ovlivňuje růst z 50 % až 70 %, z prostředí jsou významnými faktory úroveň
výživy, zdravotní péče, psychická pohoda nebo rodinné zázemí (Bogin, 1999).
Biologický věk je důležitým pomocníkem trenérů, kteří díky němu lépe posuzují
individuální fyzickou a morfologickou vyspělost jedince (Kovář & Měkota, 1995).
Mění se v průběhu celého života. Sledujeme ho především v dětství u mladých
sportovců, protože nadměrná sportovní zátěž může vést k poškození organizmu jedince
(Vilikus et al., 2004). Biologické zrání má dopad na proces výběru talentovaných hráčů
ve prospěch biologicky akcelerovaných jedinců, což bylo pozorováno ve fotbale, tenisu,
plavání i v házené. (Baxter-Jones, Helms, Maffulli & Preece, 1995; Malina et al., 2000).
Biologický věk jedince, můžeme v komparaci s kalendářním věkem ohodnotit
jako biologicky akcelerovaný v růstu a vývoji nebo biologicky retardovaný (opožděný)
v růstu a vývoji. Jsou-li diference mezi biologickým a kalendářním věkem v rozmezí
12 měsíců, jedinec prochází normálním růstem a vývojem; +12 měsíců znamená
akceleraci vývoje, -12 měsíců znamená retardaci vývoje (Malina & Bouchard, 2004).
Význam biologického věku také dokládá iniciativa belgické fotbalové asociace
(RBFA), kterou uvádí studie Vandendriessche et al. (2012). V rámci zvýšení efektivity
identifikace talentů, Belgičané vytvořili mimo běžný národní fotbalový výběr kategorií
U-16 a U-17 další dva týmy této kategorie, nazvané jako „U-16 Futures a U-17
Futures“, ve kterých byli elitní hráči s biologickým opožděním. Tato iniciativa si klade
za cíl rozvíjet potenciál těchto hráčů podle jejich biologického věku a tím snížit riziko
„odpadlíků“ v této oblasti. Studie se zúčastnilo 78 hráčů. Autoři u těchto dvou skupin
hledali

vztahy

mezi

biologickou

zralostí

a

morfologií,

fyzickou

zdatností,

motoricko-koordinačními dovednostmi a specifickými fotbalovými dovednostmi.
V testech motorické výkonnosti (rychlost, síla, koordinace) zaznamenali hráči
národního týmu signifikantně vyšší výsledky v porovnání s výběrem „Futures“.
Výsledky studie prokázaly významné rozdíly mezi výběrem hráčů národního týmu
a výběrem „Futures“ u obou věkových kategorií v testech 5m, 10m, 20m i 30m sprintu,
v síle stisku ruky i motoricko-koordinačních testech v neprospěch výběru „Futures“,
který zahrnoval hráče biologicky opožděné. I přesto, že se autoři studie na základě
svých hypotéz domnívali, že v testech specifických fotbalových dovedností by neměly
být významné rozdíly. Vykazovali hráči kategorie „U-16 Futures“ horší výsledky
v testech vedení míče. V kategorii U-17 prokázali v tomto testu lepší výkony naopak
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hráči biologicky opoždění. Studie Maliny et al. (2005) a Figueiredo et al. (2011)
prokazují,

že

stupeň

biologické

zralosti

přispívá

k morfologickým

změnám

a napomáhá v parametrech souvisejících se zdatností, ale méně už ovlivňuje a vytváří
rozdíly u testů specifických motorických dovedností ve fotbale. Helsen et al. (2005)
se ve své studii zaměřil na problematiku relativního věku a jeho efektu ve fotbalových
soutěžích v 10 zemích Evropy. Data z této studie ukazují na velmi významné zastoupení
hráčů narozených v prvním čtvrtletí roku (leden až březen), kteří se pohybují
v reprezentačních výběrech U-15, U-16, U-17, U-18 těchto zemí a na mezinárodních
turnajích UEFA pro kategorie U-16. Studie ukazuje, že hráči s vyšším relativním stářím
jsou pravděpodobněji označeni za talentované, vzhledem k jejich fyzickým výhodám,
které mohou mít oproti svým relativně mladším spoluhráčům. Autoři se dále odkazují
na rozhodnutí mezinárodní fotbalové asociace (FIFA), která jako řídící orgán v roce
1997 rozhodla, že kritériem výběru hráčů pro mezinárodní fotbalové soutěže bude
chronologický věk, hráči tak mohou nastupovat v mládežnických soutěžích vždy
od 1. ledna určitého roku. Studie Maliny et al. (2000), které se účastnilo 135 fotbalistů
ve věku 10,7 – 16,5 z nejlepších mládežnických akademií v Portugalsku poukazuje
na fakt, že jedinci s pozdějším zráním, tedy vývojově opoždění, jsou z těchto nejlepších
týmů víceméně vyloučeni. Autoři dále zjistili, že pouze 2 hráči z 29 (7%)
ve věku 13-14 let a 1 hráč ze 43 (2%) ve věku 15-16 let figurují v těchto klubech
a jsou přitom biologicky opoždění ve vývoji. V kontrastu s tím v kategorii hráčů 11-12
let bylo 13 hráčů vývojově akcelerovaných, 37 hráčů vývojově „normálních“ čili
ve shodě s chronologickým věkem a 13 hráčů biologicky opožděných. Figueiredo et al.
(2009) změřili 159 hráčů fotbalu ve věku 11,0 – 14,9 let z pěti klubů v Portugalsku.
Studie hledala vztahy mezi biologickým věkem hráčů, kteří v průběhu dvou let odešli
z elitních fotbalových klubů a mezi těmi, kteří v elitních klubech zůstali. Autoři zjistili,
že klub opouští výrazně vyšší počet hráčů biologicky opožděných a biologicky
akcelerovaní hráči zůstávají. Výsledky v kategorii hráčů 11-12 let ukázaly, že průměrný
skeletální věk hráčů z elitních klubů je 12,1 a v této kategorii byli 2 hráči z 12 (16%)
biologicky opoždění. Hráči, kteří ve sledovaném období elitní kluby opustili, měli
skeletální věk 11,7 a z 21 hráčů bylo 7 (33%) biologicky opožděných, 7 (33%) bylo
v normě a 7 (33%) bylo biologicky akcelerovaných. V kategorii hráčů 13–14 let
z elitních klubů, byl průměrný skeletální věk 15,3 a žádný hráč z 21 (0%) nebyl
biologicky opožděný, 9 hráčů (42%) bylo biologicky akcelerovaných. Hráči, kteří
ve sledovaném období elitní kluby opustili, měli skeletální věk 14,0 a 2 hráči
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z 15 (13%) byli biologicky opoždění, 2 hráči (13%) byli biologicky akcelerovaní
a 11 hráčů (74%) bylo vývojově v normě. Malina et al. (2005) provedli studii, jejímž
cílem bylo odhadnout míru vlivu biologické vyzrálosti na specifické fotbalové
dovednosti u 69 hráčů ze tří klubů z nejvyšší fotbalové soutěže. Ukázalo se, že věk
a stupeň vyzrálosti významně zvyšovali výkon v testech rychlosti vedení míče,
přihrávce a převzetí míče. Naopak žádné významné vztahy nebyly nalezeny v testu
přihrávky na přesnost.

2.4.1.2. Proporcionální věk
Pro určení biologického věku můžeme využít určení kostního věku, růstového
věku, zubního, vývinového nebo proporcionálního (Riegerová et al., 2006). Šelingerová
(1992) uvádí, že pro minimalizaci chyb je vhodné, využít a spojit hned několik těchto
přístupů, abychom dosáhli objektivního posouzení biologické zralosti.
Proporcionální věk hodnotí proporcionalitu tělesných rozměrů jedince, která
se mění v průběhu života. Určitému vývojovému stupni tedy odpovídá určitý poměr
jednotlivých částí těla (Riegerová et al., 2006), což popisuje obrázek č. 6.
Právě s proporcemi pracuje studie Wutcherka (1974), která pro vyjádření stupně
dospělosti používá komplexní znak tělesné stavby (KC). K jeho zjištění potřebujeme
vyjádřit končetinový znak (KA), což vyžaduje znát délku horní končetiny, obvod paže,
délku dolní končetiny a střední obvod stehna. Dále zjišťujeme tzv. trupový znak (KB),
což je znak tělesné stavby, který představuje sumu délkových a šířkových rozměrů těla
a hmotnost těla. Výsledný (KC) je podílem (KB) a (KA) (Riegerová et al., 2006).
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Obr. č. 6: Proporce novorozence a dospělého člověka (Riegerová et al., 2006).

2.5 Sportovní trénink dětí a mládeže
Jedním z hlavních cílů ve sportu je podle Martense (1996) pomoci mladým lidem
se rozvíjet fyzicky, psychicky i společensky. Hlavním rysem sportovní přípravy dětí
je přípravný charakter, ve kterém budujeme základní kameny pozdějšího výkonu.
Trénink by se měl zaměřovat na prožitek dítěte, radost z pohybu a atmosféru
kamarádství (Perič, 2012). Což potvrzuje Butcher et al. (2002) který zjistil, že absence
radostného

prožitku

v raných

fázích

sportovní

přípravy

bývá

jedním

z nejzásadnějších důvodů pro odchod dětí k jinému sportovnímu odvětví nebo dokonce
k úplnému odchodu ze sportu.

2.5.1 Cíle, úkoly a etapy sportovního tréninku mládeže ve vztahu
k fotbalu
Cílem sportovní přípravy dětí je nepoškodit děti a vytvořit u nich vztah
k celoživotní aktivitě (Perič, 2012). S tímto tvrzením se rozporuje filozofie rané
specializace, které se věnuje celá řada studií. Studie většinou předkládají negativní
důsledky, které dítě mohou postihnout v pozdějším věku. Například Baker (2003b)
uvádí, že existují fyziologické důsledky rané specializace, které vedou ke zranění
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v dorosteneckém věku. Řada takových hráčů také svůj sport později opouští.
Malina (2010) uvádí, že chronickým opakováním specifických sportovních aktivit, které
raná specializace přináší, dochází k opakovaným mikrotraumatům šlach, svalů nebo
kostí, které se na daných pohybech podílí, což v budoucí kariéře může vést k vážným
zraněním a může vyústit v nucený odchod ze sportu. Wall & Côté (2007) sledovali
elitní mladé hokejisty, kteří svojí sportovní kariéru ukončili předčasně. Autoři zjistili,
že tito hráči se v dětském věku věnovali mimo klubové tréninky ještě jiným hokejovým
tréninkům navíc. V kontrastu s těmi, kteří u sportu zůstali déle a ve stejném věku žádné
tréninky navíc neabsolvovali.
Dovalil (2008) hovoří o etapách sportovního tréninku. Uvádí, že první
dvě etapy – základní a specializovaná jsou podřízeny etapě vrcholového tréninku.
V prvních dvou etapách bychom měli klást důraz na všestranný pohybový rozvoj
a zlepšovat příslušné schopnosti a dovednosti. Charakteristickým rysem těchto etap
je především fakt, že výkon jako takový zůstává v pozadí, stále je kladen pouze jako
perspektivní cíl. Naším cílem by měl být především celkový stupeň rozvoje v širším
slova smyslu – držení těla, úroveň obratnosti, pohyblivosti, množství dovedností.
Hráči ve věku 11–13 let spadají ve fotbalovém prostředí do kategorie mladších
žáků. Trenér v této kategorii nadále rozvíjí herní i osobnostní rozvoj jednotlivců
(individuální herní výkon) a pracuje na postupném a co nejefektivnějším zapracování
jednotlivých

individuálních

herních

výkonů

do

týmového

herního

výkonu

(Plachý & Procházka, 2014).
V mladších žácích platí, že pokud máme třikrát týdně fotbalový trénink, měl
by hráč v tomto věku mít alespoň 2x v týdnu jinou pohybovou aktivitu, které bude
věnovat alespoň 1,5 hodiny (Plachý & Procházka, 2014).
Plachý & Procházka (2014) se ve své publikaci poměrně detailně zmiňují
o specifických fotbalových dovednostech, které by měli být cílem tréninku v mladších
žácích. Vůbec nejpodstatnějším fyzickým předpokladem úspěchu ve fotbale je agilita
(Grasgruber & Cacek, 2008).
Fajfer (2005) nazývá období mladších žáků „zlatým věkem učení“ a uvádí,
že bychom měli s důrazem na senzitivní období pokračovat ve stimulaci
a zdokonalování koordinačních schopností, zvláště pak dolních končetin. Měli bychom
systematicky upevňovat speciální dovednosti.
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2.5.2 Diagnostická činnost ve fotbale
Alli (2011) ve svém přehledu testování ve fotbale rozděluje testy kognitivní
a motoricko dovednostní. Do kategorie kognitivních testů autor řadí testování
koncentrace, percepce, anticipace a psychomotorické testy. Testy motorických
dovedností zahrnují například hlavičkování, vedení míče, přihrávání, testy střelby.
Autor také uvádí tzv. „mnohočetné testy“, které zahrnují více činností najednou,
což se dle autorů přibližuje podmínkám testování skutečnému jednání hráče v utkání.
Nejběžnějším způsobem objektivní diagnostiky výkonnosti fotbalistů je podle
(Psotta et al., 2006) testování zátěžových a pohybově-výkonových testů. Výsledky však
z pohledu herního výkonu v samotném utkání mohou mít pouze dílčí nebo informativní
charakter (Fajfer, 2005). Antropometrická měření u fotbalistů neprokázala žádné
zřetelné limity ideální tělesné kompozice, protože mezi vynikajícími fotbalisty najdeme
hráče vysoké méně než 170 cm i vyšší než 190 cm (Grasgruber & Cacek, 2008).
Podíl

tělesného

tuku

u

excelentně

trénovaných

týmů

nepřesahuje

10%

(Sigmund & Dostálová, 2000).
Zatímco hráči elitních evropských týmů v 70. letech minulého století vykazovali
podíl % tělesného tuku okolo 10–15 %, současné studie hovoří o rozmezí
8–12 % tuku. Tento trend může poukazovat na stále se zvyšující nároky v kondiční
oblasti tohoto sportu (Psotta, 2006).
Bloomfield et al. (2005) analyzoval fyzickou stavbu hráčů ve čtyřech elitních
fotbalových ligách Evropy (Španělsko, Itálie, Anglie, Německo). Průměrná výška
brankářů byla 187 cm, obránců 182 cm, záložníků 179 cm a útočníků 181 cm.
Kromě nezbytně nutných technicko-taktických dovedností musí úspěšný fotbalista
prokazovat
VO2max

vysokou

(ml/kg/min)

úroveň
u

kondičních

elitních

fotbalistů

předpokladů.
Chorvatské

Například

ligy

byly

hodnoty

následující:

59,2 ± 1,5 u obránců, 62,3 ± 3,1 u záložníků, 58,9 ± 2,1 u útočníků a 50,5 ± 2,7
u brankářů (Turner & Stewart, 2014)
Wisloeffa, Helgeruda & Hoffa (1998) potvrzují, že velikost aerobní kapacity
může korespondovat s umístěním dvou týmů v tabulce. Autoři studie porovnávali
fyziologické hodnoty hráčů Rosenborgu Trondheim, kteří získali ligový titul v nejvyšší
Norské fotbalové lize a hráčů Strindheimu, kteří v té samé sezoně obsadili poslední
příčku a sestoupili. Průměrné VO2max (ml/kg/min) u hráčů Rosenborgu bylo 67,6 a hráčů
Strindheimu 59,9.
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3. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY
3.1 Cíle práce
Zjištění vzájemných vztahů mezi úrovní neuromotoriky, tělesného somatotypu,
tělesné zdatnosti a úrovní individuálních herních dovedností u hráčů fotbalu ve věkové
kategorii U12.

3.2 Úkoly práce
-

stanovení cílů, úkolů a hypotéz diplomové práce

-

provést rešerši odborné literatury, odborných článků, výzkumů a studií
vztahujících

se

k problematice

neuromotoriky,

pohybových

schopností,

dovednosti a somatotypu
-

vybrat dva fotbalové týmy kategorie U12

-

podat žádost o vyjádření etické komise UK FTVS

-

zajistit pomůcky pro měření somatotypu, neuromotorického věku a tělesné
zdatnosti

-

provést zácvik pro měření somatotypu a neuromotorického věku

-

zvolit odpovídající organizaci a strategii průběhu měření

-

provést měření na zvoleném vzorku probandů

-

zpracovat a interpretovat získaná data

-

vyhodnotit výsledky výzkumu a určit příslušné závěry

3.3 Vědecké otázky
1. Existují významné vzájemné vztahy mezi vybranými ukazateli (individuální
herní dovednosti versus neuromotorika, somatotyp, tělesná zdatnost)?

3.4. Vědecké hypotézy
H1: Předpokládáme statisticky významný vztah mezi herní dovedností vedení míče
se změnami směru na čas a úrovní neuromotoriky (hodnota M_SC v testu
BOT-2).
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H2: Předpokládáme statisticky významný vztah mezi herní dovedností vedení míče
se změnami směru na čas a úrovní tělesné zdatnosti (hodnota celkového skóre
v testu UNIFITTEST 6-60).
H3: Předpokládáme statisticky významný vztah mezi herní dovedností vedení míče
se změnami směru na čas a úrovní mezomorfní komponenty.
Stasticky významný vztah jsme si pro potřeby této práce stanovili na hladině
významnosti p<0,05.

4. METODIKA PRÁCE
4.1 Design výzkumu
V naší práci realizujeme kvantitativní typ výzkumu s empirickým charakterem
(Hendl, 2012). Kvantitativní výzkum je charakteristický tím, že nám přináší numerická
data měřených proměnných. Zároveň také zjišťuje vztahy mezi proměnnými
a zkoumá v jakém vztahu mezi sebou jednotlivé proměnné jsou. (Punch, 2008).
Pro realizaci naší práce jsme použili jako hlavní výzkumnou metodu
pozorování (Hendl, 2005). Pozorování je jednou z nejzákladnějších technik sběru dat.
Důležité je jasně definovat objekt pozorování, abychom se vyhnuli tomu, že se budeme
soustředit na jevy, které s objektem měření nesouvisí (Ferjenčík, 2000)

4.1 Popis výzkumného souboru
Výzkumný soubor tvořili hráči fotbalu kategorie U12 ze dvou pražských klubů
AC Sparta Praha a SK Motorlet Praha. Oba kluby působí v nejvyšší žákovské soutěži
v České republice. AC Sparta Praha nastupuje v soutěžní skupině A“, SK Motorlet
Praha nastupuje v soutěžní skupině B“.
Výzkumu se zúčastnilo 40 hráčů, n = 20 z AC Sparta Praha (průměrný věk
x̄ = 11,50 ± 0,32) a n = 20 z SK Motorlet Praha (průměrný věk x̄ = 11,55 ± 0,21).
Výzkumný soubor byl vybrán záměrným způsobem s ohledem na finanční prostředky
a dostupnost. Výsledky práce můžeme tedy vztahovat pouze na oblast Prahy.
Výzkum byl odsouhlasen etickou komisí FTVS UK. Před samotným měřením
byli všichni hráči i jejich rodiče podrobně seznámeni s celým průběhem výzkumu.
Zákonní zástupci z řad rodičů podepsali informovaný souhlas před zahájením měření.
Svým podpisem zástupce stvrzoval souhlas k měření svého syna. V opačném případě
nebyl daný proband zahrnut do výzkumného šetření.
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4.2 Použité metody
4.2.1 Neuromotorika
Úroveň neuromotoriky byla zjišťován pomocí testové baterie Bruininks Oseretsky
Test of Motor Proficiency: Short form (BOT - 2; Bruininks, 2005). Pro účely našeho
výzkumu jsme využili zkrácenou verzi testu (příloha 4). Naměřené hodnoty byly
vyhodnoceny za pomocí počítačového programu ASSIST.
Zjišťovali jsme přesnost jemné motoriky, integraci jemné motoriky. Tyto úkoly
byly realizovány prostřednictvím pracovního sešitu, který jsou součástí BOT – 2.
Dále jsme zjišťovali manuální zručnost, bilaterální koordinaci, rovnováhu, koordinaci
horních končetin a sílu.
Fine Motor Precision (přesnost jemné motoriky)
Drawing

Lines

through

Paths

–

Crooked

and

Curved

(Kreslení

čáry

po vyznačené cestě)
Proband měl za úkol nakreslit čáru po vyznačené cestě, která byla různými směry
zakřivená. Musel nakreslit souvislou čáru a nesměl oddálit tužku od papíru.
Papír nesměl natáčet více než o 90°. Pracovní sešit obsahoval dva obdobné testy,
přičemž u jednoho vedla cesta shora dolů a druhého úkolu vedla cesta zdola nahoru.
Folding paper (Skládání papíru)
Úkolem bylo co možná nejpřesněji přeložit papír podle vyznačených čar. Papír
se překládal ve třech rozích pod úhlem 45°. Nakonec se celý přeložil napůl podle
vyznačené čáry.
Fine Motor Integration (Integrace jemné motoriky)
Copying a Circle, Square, Star, Pencils (Překreslení kruhu, čtverce, hvězdy, tužek)
Proband měl za úkol co nejpřesněji, ve stejném poměru i tvaru, překreslit tvar
obrazce, který byl vyobrazen výše. Proband překresloval kruh, čtverec, dvě pastelky
a hvězdu.
Manual Dexterity (Manuální zručnost)
Transferring Pennies (Přendávání peněz)
Úkolem bylo v časovém úseku 15 vteřin, přendat co největší počet malých
plastových mincí z levé strany gumové podložky, kde byly jednotlivé mince vyskládané
vedle sebe na určených pozicích, do plastové mističky na pravé straně podložky.
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Nutné bylo každou minci jednotlivě zvednout levou rukou, přendat do pravé ruky
a položit minci do mističky. V případě, že mince z plastové mističky vyskočila, mohl
jí proband zvednout a vrátit. Po uplynutí 15 vteřin se spočítali všechny správně
přendané mince v plastové mističce. Proband seděl na židli u stolu.
Bilateral Coordination (Bilaterální koordinace)

Jumping in Place - Same Side Synchronized (Poskoky na místě se souhlasnými pohyby
horních a dolních končetin)
Proband měl za úkol skákat na místě se současným přednožením či zanožením
dolních končetin a předpažením a zapažením horních končetin. Pohyby vpřed či vzad
prováděly vždy souhlasné končetiny. Proband měl skočit vždy 5x po sobě bez přerušení
pohybu a porušení pravidel souhlasných paží.
Nejvyšší skóre bylo 5. Pokud proband nedosáhl maximálního skóre na první
pokus, zapsal se počet správně povedených poskoků a proband měl možnost druhého
pokusu.
Tapping Feet and Fingers – Same Sides Synchronized (Pokládání souhlasných
ukazováčků a dolních končetin)
Úkol proband prováděl vsedě na židli u stolu tak, aby snadno dosáhl na zem
nohama a zároveň prsty na stůl. Proband položil ukazováčky na stůl a měl začít
souhlasnými končetinami vždy současně klepnout ukazováčkem do stolu a klepnou
špičkou nohy o zem. Střídavě pravou a levou stranou. Proband měl tento pohybový
cyklus opakovat 10x po sobě bez přerušení a porušení pravidel souhlasných končetin
a současného klepnutí prstu a špičky nohy.
Maximální skóre bylo 10. Pokud proband nedosáhl maximálního skóre na první
pokus, zapsal se počet správně povedených pohybových cyklů a mohl provést druhý
pokus.
Balance (Rovnováha)
Walking Forward on a Line (Chůze vpřed po čáře)
Na podlaze byla lepicí páskou vyznačená rovná čára. Proband měl za úkol ujít šest
kroků vpřed a nesměl vykročit z čáry a ztratit rovnováhu. Proband měl při chůzi ruce
v bok.
Maximální skóre bylo 6. Pokud proband nesplnil plný počet na první pokus,
zapsal se počet správně provedených kroků a mohl provést druhý pokus.
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Standing on One Leg on a Balance Beam – Eyes Open (Stoj na jedné noze na balanční
kladině – otevřené oči)
Proband měl za úkol postavit se na balanční kladinu na jednu nohu (libovolný
výběr). Úkolem bylo neztratit rovnováhu. Proband měl ruce v bok, otevřené oči a druhá
dolní končetina svírala úhel 90° v koleni. Čas se začal měřit až v momentě, kdy proband
zaujal stanovenou polohu a stopoval se do doby, než stanovenou polohu opustil nebo
dosáhl 10 vteřin bez ztráty rovnováhy.
Pokud proband ztratil rovnováhu, měl druhý pokus. Počítal se vždy vyšší počet
vteřin, který na balanční kladině proband vydržel.

Running Speed and Agility (Rychlost běhu a hbitost)
One Legged Stationary Hop (Poskoky na jedné noze)
Proband zaujal postoj na jedné noze, ruce v bok, druhá dolní končetina svírala
úhel 90° v koleni. V této poloze měl proband za úkol skákat co možná nejrychleji
na stojné noze. Poskok byl platný pouze v případě, došlo-li k oddálení celého chodidla
od podložky. Proband skákal po dobu 15 vteřin. Proband měl možnost druhého pokusu.
Upper – Limb Coordination (Koordinace horních končetin)
Dropping and Catching a Ball – Both Hands (Pouštění a chytání tenisového míčku
oběma rukama)
Úkolem bylo pouštět položený tenisový míček v obou dlaních na zem a po odrazu
od země ho chytit zpět do obou dlaní zároveň a znovu pustit. Proband musel být stále
v stoji rozkročném a během pouštění a chytání míčku nesměl udělat krok žádným
směrem. Úkolem bylo zvládnout bez přerušení a porušení těchto pravidel 5 po sobě
navázaných pohybových cyklů.
Maximální počet byl 5. V případě, že míče probandovi utekl, odskočil nebo
proband udělal krok jakýmkoliv směrem, zapisoval se počet správných pohybových
cyklů, proband neměl druhý pokus.
Dribbling a Ball – Alternating Hands (Driblování s tenisovým míčkem střídavě oběma
rukama)
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Úkolem bylo driblovat střídavě pravou a levou rukou s tenisovým míčkem
v mírném stoji rozkročném. Proband v průběhu driblování nesměl opustit tuto základní
polohu. V případě, že proband dribloval dvakrát po sobě jednou rukou nebo mu míček
odskočil či musel opustit základní polohu, pokus byl ukončen a byl zapsán počet
správně udělaných pohybových cyklů.
Maximální skóre bylo 10. Zapisoval se vždy maximální počet nebo počet
pohybových cyklů, které byly v souladu s pravidly. Proband měl druhý pokus v případě,
že na první pokus nedosáhl plného počtu bodů.
Strength (Síla)
Full Push - ups (Plné kliky)
Proband měl za úkol udělat za 30 vteřin co nejvíce správně provedených kliků.
Čas se spustil až v momentě, kdy proband zaujal pozici vzpor ležmo a začal dělat kliky.
Počítal se pouze plný klik, který začínal z propnutých paží a končil dotykem hrudníku
o tenisový míček.
Sit – ups (Sedy–Lehy)
Proband zaujal výchozí polohu leh pokrčmo předpažit. Úkolem bylo provést
co nejvyšší počet sedů–lehů za 30 vteřin. Počítali se pouze takové sedy–lehy, kdy
se lopatky v začátku pohybového cyklu dotýkaly země, dlaně se na konci cyklu dotkly
kolen a v průběhu pohybu proband neoddálil dolní končetin od podložky.
Čas se spouštěl po zaujetí základní polohy a na pokyn „start“, který si řekl sám proband.

4.2.2 Test specifických fotbalových dovedností
Úroveň specifických fotbalových dovedností jsme zjišťovali prostřednictvím
„Short dribbling test (testu vedení míče)“ (Bangsbo & Mohr, 2013; str. 99).
Short dribbling test (Test vedení míče se změnami směru)
Test obsahuje vedení míče se změnami směru skrze vyznačenou slalomovou
dráhu. Úkolem je provést míč daným způsobem co nejrychleji bez toho, aby proband
naboural do vyznačených kuželů (obrázek č. 7).
Čas se spouští na pokyn probanda, který hlasitým „start“ vbíhá s míčem na dráhu.
Proband prochází kolem všech kuželů předem určeným způsobem. Na konci musí míč
zastavit ve vyznačeném čtverci. Všichni hráči mají jeden zkušební pokus, poté jeden
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pokus na čas. Pokud hráč shodí kužel nebo nezastaví míč ve vyznačeném čtverci
na konci dráhy je pokus neplatný a dostává nový pokus. Pro hodnocení dosaženého času
byly použity fotobuňky (Brower Timing Systems).

Obr. č. 7: Schéma testu „Short dribbling test (testu vedení míče)“
(Bangsbo & Mohr, 2013)

4.2.3 UNIFITTEST 6-60
Pro

zjištění

úrovně

tělesné

zdatnosti

jsme

použili

testovou

baterii

UNIFITTEST 6-60 (Měkota et al., 2002). Zjišťovali jsme úroveň výbušné (explozivně)
silové schopnosti dolních končetin, úroveň vytrvalostně silové schopnosti břišního
svalstva a bedrokyčlostehenních flexorů. Dlouhodobou vytrvalostní schopnost
a

běžeckou

rychlostní

schopnost

se

změnami

směru.

Výbušná explozivně silová schopnost dolních končetin
Skok daleký z místa odrazem snožmo
Ze stoje mírně rozkročného těsně před odrazovou čarou (chodidla na šíři ramen)
provede proband podřep a předklon, zapažení a odrazem snožmo se současným švihem
paží vpřed skočí co nejdále. Hodnotí se délka skoku v centimetrech, každý proband má
3 pokusy. Vzdálenost se měří od čáry odrazu k zadnímu okraji poslední stopy dopadu.
Pohybový úkol je vysvětlen a předveden.
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Obr. č. 8: Skok daleký z místa odrazem snožmo (Měkota et al., 2002).

Vytrvalostně silová schopnost břišního svalstva a bedrokyčlostehenních flexorů
Lehy–sedy opakovaně
Proband zaujme základní polohu v lehu na zádech pokrčmo, paže skrčit vzpažmo
zevnitř, ruce v týl, sepnout prsty, lokty se dotýkají podložky. Nohy jsou v kolenou
pokrčeny v úhlu 90°. Proband na povel co nejrychleji provádí opakovaně sedy a lehy
(oběma lokty se dotýká souhlasných kolen a lopatky pokládá na zem).
Cílem je dosáhnout maximální počet těchto cyklů za 60 vteřin. Zaznamenává se pouze
počet úplných a správně provedených cyklů.

Obr. č. 9: Lehy-sedy opakovaně (Měkota et al., 2002).

Dlouhodobá běžecká vytrvalostní schopnost
Vytrvalostní člunkový běh na vzdálenost 20 m
Proband opakovaně překonává vzdálenost 20 m během ve vyznačeném území
(obrázek č. 10). Cílem je udržet na dráze postupně se zvyšující rychlost běhu
po dobu co nejdelší, přičemž na každý zvukový signál je nutné doběhnout na hraniční
čáru dvacetimetrové vzdálenosti. Test proband ukončuje ve chvíli, kdy již podruhé není
schopen doběhnout na hraniční čáru této vzdálenosti v daném časovém limitu. Povolen
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je maximální rozdíl dvou kroků. Zaznamenáváme čas ve vteřinách, který daný proband
na dráze vydržel.

Obr. č. 10: Vytrvalostní člunkový běh (Měkota et al., 2002).

Běžecká rychlostní schopnost se změnou směru
Člunkový běh 4 x 10 m
Pro provedení testu je nutné vyznačit vzdálenost 10 m. První meta (byla použita
1m vysoká tyč) je umístěna na startovní čáře, druhá tyč ve vzdálenost 10m. Proband
startuje z polovysokého startu a na povel vybíhá na dráhu, obíhá tyč a vrací se k první
tyči, kterou oběhne tak, aby proběhnutá dráha vytvořila osmičku. Znovu vybíhá
k vzdálené tyči, kterou již neobíhá, ale dotýká se jí rukou a nejkratší cestou se vrací zpět
do cíle. Cílové (startovní) tyče se proband musí dotknout. Každý si proběhl dráhu volně
na zkoušku, poté má každý proband dva pokusy. Zaznamenává se výsledný čas,
který proband potřeboval na uběhnutí celé dráhy. Čas byl zaznamenán na stopky
a čas byl zastaven ve chvíli, kdy se proband dotknul rukou cílové tyče.
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Obr. č. 11: Člunkový běh 4x10m

4.2.4 Měření antropometrických a strukturálních ukazatelů
Pro potřeby našeho výzkumu bylo nutné pracovat s hodnotami somatotypu
probandů. Realizaci sběru dat, prostřednictvím kterých jsme tyto proměnné
vypočítávali,

provedl

Šmerda

(2016)

v rámci

svojí

diplomové

práce,

se kterým jsme na výzkumu participovali. Tato kapitola tedy poskytne pouze základní
výčet parametrů nutných k realizaci určení somatotypu. Podrobnější deskripci k této
problematice poskytuje ve své práci Šmerda (2016).
4.2.4.1 Určení somatotypu
Pro hodnocení somatotypu jsme využili metodu Heath – Carter (1967). Zjišťovali
jsme následující antropometrické ukazatele:
-

tělesná výška (cm)

-

tělesná hmotnost (kg)

-

kožní řasy (mm)
o tricipitální, subscapulární, suprailiakální, lýtková

-

šířky epikondylů (cm)
o humerus, femur

-

obvodové rozměry (cm)
o biceps, lýtko

Výpočet

jednotlivých

komponent

somatotypu

byl

proveden

zanesením

naměřených hodnot do standardizovaných protokolů, dle manuálu. Heath & Carter
(1990).
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4.3 Sběr dat
Před samotným měřením byly zajištěny pomůcky potřebné k realizaci celého
testování. Byla zapůjčena testová baterie BOT – 2 (Short form), která obsahuje pracovní
sešit, mističku a penízky, podložku pro mističku a penízky, tenisový míček a kladinku.
V místnosti pro testování neuromotorického věku jsme využili stoly a židle, stopky
a bílou lepící pásku. Pro měření somatotypu a proporcionálního věku jsme využili
antropometr A-216, osobní váhu Tanita bc – 545n, kaliper Herpeden, torakometr
T–520 a pelvimetr P–216, dále pásovou míru, stůl a židli. Při realizaci testů z baterie
UNIFITTEST 6–60 jsme využili vytyčovací mety, slalomové tyče, fotbalové míče
velikosti 4, vytyčovací kužely, stopky, branku 2x5m a elektronickou časomíru Brower
timing systém. Samotný sběr dat začal oslovením trenérů příslušných kategorií U12
ve fotbalových klubech AC Sparta Praha a SK Motorlet Praha. Měření obou
sledovaných skupin proběhlo zvlášť. V listopadu 2015 v PRE Tréninkovém centru
mládeže AC Sparta Praha na Strahově. Testování skupiny SK Motorlet Praha proběhlo
dne 17.11.2015 a testování skupiny AC Sparta Praha proběhlo dne 29.11.2015.
Testování probandů proběhlo vždy v jednom celém dni od 8:00 do 14:00. Všichni
se sešli v přípravné místnosti (v tzv. „odpočívárně“), ve které byli nejprve detailně
seznámeni s celým programem testování. Následně po skupinách odcházeli do vedlejší
místnosti, kde separovaně řešili úkoly z pracovního sešitu, které jsou součástí
diagnostického nástroje BOT - 2. Poté co všichni hráči splnili tuto první část BOT – 2,
následovalo samotné testování bilaterální koordinace, rovnováhy, koordinace horních
končetin, rychlosti, hbitosti a síly v rámci hlavní části BOT – 2. Měření probíhalo vždy
individuálně s jedním hráčem, za pomocí zapisovatelky. Ostatní hráči byli v tu dobu
v jiné místnosti a nemohli testovaného probanda sledovat, což jsme zajistili cíleně
proto, abychom zachovali co nejvěrohodnější výsledky celého testování. Po absolvování
těchto testů se proband podrobil měření základních antropometrických a strukturálních
ukazatelů, které probíhalo taktéž samostatně v oddělené místnosti. Poslední částí celého
měření,

která

proběhla

uvnitř

centra,

bylo

testování

vybraných

ukazatelů

z UNIFITTESTU 6-60, konkrétně opakovaných leh–sedů.
V závěrečné části testování se hráči přesunuli do venkovních prostor tréninkového
centra, kde proběhlo testování specifických fotbalových dovedností a pokračovali
vybrané testy z UNIFITTESTU 6-60. Hráči nejprve absolvovali skok daleký z místa
odrazem snožmo, následně test vedení míče a test střelby na přesnost. Jednotlivé úkoly
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byly probandům vysvětleny vždy skupinově, případné dotazy jsme zodpověděli před
začátkem prvních pokusů. Na závěr celého měření hráči absolvovali vytrvalostní
člunkový běh na 20 m.

4.4 Analýza dat
Všechna data získaná během výzkumu byla zpracována do tabulek v programu
Microsoft Excel. Pro statistické zpracování dat jsme použili statistický program SPSS
Stastics (SPSS, 2011). Použili jsme deskriptivní statistické postupy: aritmetický průměr,
medián a míry rozptýlenosti: rozptyl a směrodatnou odchylku.
Při analýze nasbíraných dat jsme museli pro použití parametrických nebo
neparametrických modelů ověřit normalitu dat. Pro ověření normality dat byly použity
Shapirův – Wilkův test a Kologorovův – Smirnovův test. Shapirův – Wilkův test
se používá pro testování hypotézy, která říká, že náhodný výběr hodnot s blíže
nespecifikovanými parametry pochází z normálního rozložení. Mezi teoretickým
a empirickým rozložením je větší shoda, blíží-li se hodnota testové statistiky číslu
1 (Hebák et al., 2004). Kolmogorovův – Smirnovův využíváme pro ověření normality
naměřených dat a lze jej využít pro jakýkoliv typ rozdělení dat (Hendl, 2012).
Je založen na výpočtu empirické a teoretické distribuční funkce, následně
ho porovnáváme s kritickou hodnotou Kolmogorova – Smirnova testu (Anděl, 2003).
Pro hodnocení velikosti vztahu mezi jednotlivými testy jsme s ohledem na
normalitu dat použili Pearsonův korelační koeficient nebo Kendallovo Tau na
zvolených statistických hladinách (p<0,05 a p<0,01). Pearsonův korelační koeficient
vyjadřuje poměr kovariance Sxy a součinu směrodatných odchylek obou proměnných,
kdy Sx je směrodatná odchylka jedné proměnné a Sy je směrodatná odchylka druhé
proměnné. Nabývá hodnot -1 až 1. Čím je výsledná hodnota koeficientu blíže hraniční
hodnotě, tím je vztah mezi proměnnými těsnější. Používá se při normálním rozložení
dat (Chráska, 2006). Kendallův korelační koeficient hodnotí vzájemný vztah dvou
znaků mezi sebou ze stejného souboru, nabývá hodnot od -1 do 1. Kde -1 značí zcela
nepřímou závislost a 1 zcela přímou závislost (Marriott, 1990). Kendallovo tau (tk)
zjišťuje počet shod a neshod v pořadových datech a nejčastěji se používá pro rozsáhlé
výběrové soubory (Magnello & Loon, 2010).
Hodnoty korelačního koeficientu byly podle Evanse (1996) interpretovány
následujícím způsobem: 0 – 0,19 velmi slabá; 0,2 – 0,39 slabá; 0,4 – 0,59 střední;
0,6 – 0,79 silná; 0,8 – 1 velmi silná).
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K určení závislostí (kauzality) mezi jednotlivými proměnnými byla využita
jednoduchá regresní analýza. Regresní analýza je jednou z nejpoužívanějších
statistických technik a jejím cílem je popsat závislost proměnných pomocí vhodného
matematického modelu. Využíváme ji v případech, kdy chceme zjistit závislost určité
kvantitativní proměnné na jedné nebo více proměnných (Statsoft, 2014).

5. Výsledky
Nyní představíme výsledky našeho měření. V první části následujících kapitol
najdete základní deskriptivní analýzu dat, která zahrnuje průměr, medián, rozptyl,
směrodatnou odchylku, minimum a maximum z daného souboru a zahrnuje
n = 40. Výsledková část je logicky rozčleněna na jednotlivé části tak, jak jsme
jednotlivé proměnné sledovali a měřili ve vztahu k výkonu ve specifické herní
dovednosti ve fotbale. Zvlášť najdete oddíl základní deskripce pro tělesnou výšku,
hmotnost, věk a BMI. V dalších částech jsou zvlášť data zjišťující úroveň herních
dovedností, tělesnou zdatnost, somatotyp a neuromotoriku. Každý oddíl má zároveň
znázorněnou normalitu dat.
U vybraných oddílů výsledkové části jsme provedli regresní analýzy pro
závislou proměnnou: vedení míče se změnami směru na čas. U celkových výsledků
tělesné zdatnosti, které v tomto případě představuje tzv. totální skóre z UNIFITTESTU
6-60 jsme provedli regresní analýzu pro jednotlivé dílčí testy (skok do dálky z místa,
lehy-sedy, 4x10m, Legerův test). V návaznosti na výsledné hodnoty jsme také udělali
vícenásobnou regresní analýzu pro test vedení míče se změnami směru a jednotlivé
testy jsme dle procentuálního zastoupení dle předchozích výsledků napojovali
do výsledného výpočtu. Následují výsledky korelační matice pro vybrané proměnné.
Stejným způsobem jsme pokračovali pro hodnoty somatotypu. Byla provedena regresní
analýza pro test vedení míče a somatotyp, následně také vedení míče a jednotlivé
komponenty (mezomorfní, ektomorfní a endomorfní). Následovala korelační matice pro
test vedení míče, ektomorfní, mezomorfní a endomorfní komponentu. V závěrečné části
této kapitoly jsme konfrontovali, prostřednictvím regresní analýzy, celkové skóre
v BOT-2 s testem vedení míče na čas. Následně každou jednotlivou testovou položku
zvlášť. Úplně na závěr jsme korelovaly vztahy mezi jednotlivými testy BOT-2
a hrubým skórem BOT-2.
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5.1 Základní deskriptivní statistika
5.1.1 Dekadický věk, tělesná výška a hmotnost, BMI
Tabulka č. 3 shrnuje následující hodnoty. Věkový průměr měřené skupiny
n = 40 byl 11,5 let. Přičemž nejmladší proband měl 10,9 let a nejstaršímu bylo 11,9 let.
Výsledné hodnoty tělesné výšky ukázaly, že měřená skupina se vzhledem ke svému
průměru této proměnné pohybuje mezi 50. – 75. percentilem dle růstových křivek pro
českou populaci (Vignerová et al., 2006). Průměrná tělesná hmotnost skupiny byla
zjištěna 39 kg. Tato hodnota, stejně jako u tělesné výšky, odpovídá 50. – 75. percentilu
dle (Vignerová et al., 2006). Stejně tak výsledná průměrná hodnota BMI: 17,5 odpovídá
50. – 75. percetilu dle růstových křivek (Vignerová et al., 2006). Hodnoty tělesné výšky
vzhledem k tělesné hmotnosti ukazují na 50. percentil dle (Vignerová et al., 2006).
Tabulka 3 Základní antropometrické údaje
M ± SD

medián rozptyl minimum maximum

věk

11,5 ± 0,3

11,6

0,1

10,9

11,9

tělesná výška
(cm)

148,8 ± 6,4

149,5

40,9

137,9

168,2

tělesná hmotnost
(kg)

39 ± 6,6

37,2

43,8

31,1

58,3

BMI

17,5 ± 1,9

17,1

3,6

14,3

23,4

M±SD – aritmetický průměr ± směrodatná odchylka; BMI – Body Master Index
(hmotnost v kg/výška v m2)

5.1.2 Test vedení míče na čas
Výkony v testu vedení míče na čas shrnuje tabulka č. 4. Průměrný čas probandů
v tomto testu byl 13,7 vteřin. Nejrychlejší z probandů zvládl dráhu proběhnout za
11 vteřin, naopak maximální hodnota byla naměřena 17,2 vteřin. Směrodatná odchylka
1,5 vteřiny poukazuje na poměrně homogenní skupinu. Tento test má výkonové
hodnocení pouze pro dospělou populaci, kde tato hodnota spadá do pásma (nízký
výkon).
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Tabulka 4 Základní deskripce dat testu specifických herních dovedností
průměr medián rozptyl
test vedení míče

13,7

13,7

2,3

směrodatná
minimum
odchylka
1,5

maximum

11

17,2

5.2 Tělesná zdatnost – UNIFITTEST 6-60
Tabulka č. 5. shrnuje výsledné hodnoty základní deskripce dat tělesné zdatnosti.
Průměrné celkové skóre testů tělesné zdatnosti (UNIFITTEST 6-60) bylo zjištěno
25,7 což podle Měkota et al., (2002) poukazuje na nadprůměrný výkon. Minimální
a maximální výkony však ukazují na nižší homogenitu skupiny. Hodnota nejnižšího
celkového skóre 17 je hodnocena jako podprůměrná, naopak maximální dosažená
hodnota 33 znamená výrazně nadprůměrný výkon (Měkota et al., 2002).
Průměr skupiny ve skoku do dálky z místa byl zjištěn 172,1 cm což je průměrný
výkon. Podobně také průměr v disciplíně sedy-lehy vyšel podle Měkota et al., (2002)
průměrný. Nadprůměrného výkonu dosáhla skupina probandů v běhu 4x10m, průměr
časů se pohyboval na hranici 11 vteřin. Ve vytrvalostním člunkovém běhu dosáhla
skupina

hráčů

nadprůměrného

výkonu.

Hodnota

jejich

průměrného

času

8 minut a 13 vteřin ukazuje na nadprůměrný výsledek. Taktéž hodnota mediánu stále
spadá dle Měkoty et al., (2002) do pásma nadprůměrných výsledků.
Tabulka 5 Základní deskripce dat tělesné zdatnosti
M ± SD

medián

rozptyl

minimum

maximum

celkové skóre

25,7 ± 3,9

26

14,9

17

33

skok daleký
z místa (cm)

172,1 ± 14,6

171

213,1

129

206

sedy-lehy
(počet)

29,2 ± 5,9

30

34,4

16

44

běh 4x10m
(vteřiny)

11 ± 0,4

11

0,1

10,3

12

250

713

Legerův test
464,5 ± 113,3
442,5 12835,1
(vteřiny)
M±SD – aritmetický průměr ± směrodatná odchylka
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Následně jsme provedli analytické vyhodnocení nasbíraných dat, před kterým
jsme ověřovali normalitu dat. Shapiro – Wilk test normality dat ukázal u všech těchto
hodnot normální rozložení (tabulka 6).
Tabulka 6 Shapiro Wilk test normality dat pro tělesnou zdatnost
Shapiro - Wilk
celkové skóre

0,436

skok daleký z
místa

0,733

sedy-lehy

0,892

běh 4x10m

0,646

Legerův test

0,333

V další kroku došlo k regresní analýze dat. Zjišťovali jsme vztahy mezi závisle
proměnnou: testem vedení míče se změnami směru a jednotlivými nezávisle
proměnnými:

vybranými

testy

z UNIFITTESTU

6-60

a

výsledným

skóre

z UNIFITTESTU 6-60. Tabulka č. 7 nabízí pohled na hodnoty korelace ve vztahu
k jednotlivým testovým položkám. Nejsilnější vztah byl zjištěn mezi sedy-lehy a testem
vedením míče se změnami směru na p<0,01. V tabulce č. 8 jsou výsledné hodnoty
regresní analýzy, které vyjadřují z kolika procent daný test vysvětluje výkon v testu
vedení míče se změnami směru.
Tabulka 7 Korelace slalomu a jednotlivých položek UNIFITTESTU 6-60

Slalom

Celkové
skóre
UNIFIT

Skok
daleký z
místa

Sedy-lehy

4x10m

Legerův
test

-0,55**

-0,34

-0,58**

0,27*

-0,38**

** p< 0,01; * p<0,05

Tabulka 8 Lineární regrese mezi úrovní slalomu a položkami UNIFITTESTU
6-60

Slalom

Celkové
skóre
UNIFIT

Skok
daleký z
místa

Sedy-lehy

4x10m

Legerův
test

30,7%

11,3%

33,9%

7,1%

14,1%
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Následně jsme provedli vícenásobnou regresní analýzu z jednotlivých
položek UNIFITTESTU 6-60, abychom mohli analyzovat. V jakém zastoupení
se společně podílí na výkonu v testu vedení míče na čas. Výsledky ukázaly
nejsilnější vztah u modelu Sedy-lehy + Legerův test (tabulka 9). Tato hodnota
byla nalezena na hladině významnosti p< 0,05.
Tabulka 9 Vícenásobná regresní analýza vztahu slalom a UNIFITTEST
6-60
Sedy-lehy + Legerův test

Slalom

R

R square

0,65*

42%

* p< 0,05

V dalším kroku (tabulka 10) je znázorněna korelační matice hodnotící
vztahy mezi herními dovednostmi (slalom), celkovou tělesnou zdatností
(skóre UNIFITTEST 6-60) a celkovou úrovní neuromotoriky (skóre BOT-2).
Tabulka 10 Korelační matice vybraných proměnných
Skóre
Skóre BOT-2
UNIFIT test
(M_SC)

Slalom

Slalom

1

-0,55**

-0,60***

Skóre UNIFIT
test

-0,55**

1

0,64***

Skóre BOT-2
(M_SC)

-0,60***

0,64***

1

*** p< 0,001; ** p< 0,01
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5.3 Somatotyp
V rámci hodnot endomorfní, mezomorfní a ektomorfní komponenty jsme
ověřovali vztahy mezi těmito složkami somatotypu a testem vedení míče se změnami
směru. Výsledky ukázaly slabé korelace na hladině statistické významnosti p<0,05.
Z výsledků regresní analýzy vyplývá, že mezomorfní komponenta vysvětluje výkon
v testu vedení míče na čas z 11,6% a ektomorfní komponenta z 11,4%. Endomorfní
komponenta vysvětluje pouze 5% výsledku testu vedení míče se změnami směru.
Tabulka 11 Korelace mezi testem vedení míče a hodnotou somatotypu
Slalom

R

endo

mezo

ekto

-0,07

-0,34*

0,34*

R – hodnota korelace; * p<0,05

Tabulka 12 Regrese mezi testem vedení míče a hodnotou somatotypu
Slalom

R square

endo

mezo

ekto

5%

11,6%

11,4%

R square – z kolika procent daný test vysvětluje test vedení míče na čas

Tabulka 13 Korelační matice
slalom

endo

mezo

ekto

slalom

1

-0,07

-0,34*

0,34*

endo

-0,07

1

0,37*

-0,66**

mezo

-0,34*

0,37*

1

-0,78**

ekto

0,34*

-0,66**

-0,78**

1

** p< 0,01; * p< 0,05
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5.4 Neuromotorika – BOT 2
Při hodnocení úrovně neuromotoriky jsme vyhodnocovali data získaná z testové
baterie BOT – 2 (Bruininks, 2005). Průměrné celkové standartní skóre skupiny bylo
zjištěno 57,3 bodů, což je hodnoceno jako průměrná úroveň. Minimální celkové
standartní skóre 42 - průměrná úroveň, oproti maximální naměřené hodnotě skupiny
70 – velmi nadprůměrná úroveň, poukazuje na heterogenitu skupiny. Základní deskripci
jednotlivých položek testové baterie shrnuje tabulka č. 14.

Tabulka 14 Základní deskripce dat k neuromotorice
M ± SD

medián

rozptyl

minimum

maximum

draw

0,1 ± 0,3

0

0,1

0

2

folding paper

11,6 ± 1,3

12

1,7

5

12

copy square

4,8 ± 0,4

5

0,2

4

5

copy star

4,4 ± 0,6

4

0,3

3

5

transfer pennies

15,4 ± 2

15,5

3,8

10

19

jump in space

5 ± 0,2

5

0

4

5

tapp feet

9,7 ± 1

10

1,1

5

10

one leg beam

9,3 ± 1,9

10

3,7

3

10

stationar hop

41,9 ± 8

41,5

64

29

59

drop catch hands

4,9 ± 0,5

5

0,2

2

5

drible balls

9,8 ± 1

10

1

4

10

push ups

26,6 ± 8,4

26

71,1

12

45

sit up

16 ± 4,5

16

19,9

1

27

M_TPS

76 ± 4,6

76,5

21,1

67

83

M_SC

57,3 ± 8,9

58,5

78,8

42

70

M±SD – aritmetický průměr ± směrodatná odchylka; M_TPS – hrubé skóre BOT – 2;
M_SC – celkové standartní skóre v BOT- 2
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Před samotnou analýzou dat jsme stejně jako v předchozích případech zjišťovali
normalitu dat pomocí Shapiro – Wilk testu normality dat. Výsledky testu normality
vidíte v tabulce 15.
Tabulka 15 Shapiro Wilk test normality dat pro neuromotoriku
Shapiro - Wilk
draw

folding paper

copy square

copy star

transfer
pennies

jump in
space

tapp feet

0

0

0

0

0,085

0

0

drop catch

dribble balls

push ups

M_TPS

M_SC

0

0

0,321

0,141

0,028

one leg beam stationar hop
0

0,023

V následujícím kroku jsme provedli regresní analýzy jednotlivých položek
z testové baterie BOT-2 a testu vedení míče na čas. Zjistili jsme, že většina testových
položek nemá významný vliv na výsledný čas v testu vedení míče. Souhrn všech hodnot
korelace vidíte v tabulce č. 16. Na požadované hladině významnosti p<0,01 nebo
p<0,05 vyšla polovina všech testů. Nejvýznanější vztah byl nalezen mezi testy vedení
míče na čas a testem v klikování r = -0,51. Vztah mezi celkovým hrubým skóre BOT-2
i celkovým standartním skóre BOT-2 a testem vedení míče na čas byl
r = -0,6. Dle výsledků z tabulky č. 17 nejvýznamněji vstupuje do testu vedení míče
na čas test klikování, který vysvětluje celých 26% testu vedení míče se změnami směru.
Celkové standartní skóre všech položek testové baterie BOT-2 vysvětluje celých 36%
výkonu v testu vedení míče se změnami směru.
Tabulka 16 Korelace hodnot neuromotoriky

R

Slalom
R

draw

folding paper

0,01
one leg
beam

-0,23

copy
square
-0,28*

stationar hop
-0,42**

0,12

-0,35*

transfer
pennies
-0,37*

balance
walk
-

jump in
space
-0,18

drop catch

dribble balls

push ups

sit up

M_TPS

M_SC

-0,12

0,05

-0,51***

-0,47**

-0,60***

-0,60***

copy star

R – hodnota korelace; *** p< 0,001** p< 0,01; * p<0,05; - nelze spočítat (minimálně 1 hodnota se
neliší od ostatních)
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tapp feet
-0,13

Tabulka 17 Přehled R square hodnot neuromotoriky

R
square

Slalom

draw

folding paper

copy
square

copy star

transfer
pennies

balance
walk

jump in
space

tapp feet

1%

5,2%

7,6%

12,1%

13,4%

-

3,3%

1,7%

one leg
beam

stationar hop

drop
catch

dribble balls

push ups

sit up

M_TPS

M_SC

R
1,4%
17,7%
1,3%
3%
26%
22,3%
36,3%
square
R square – z kolika procent daný test vysvětluje test vedení míče na čas; - nelze spočítat (minimálně

1 hodnota se neliší od ostatních)

Korelační matice jednotlivých položek BOT-2 a celkového hrubého skóre
BOT-2 odhalila následující nejsilnější vztahy (tabulka č. 18). Nejsilnější vztah
r = 0,82 byl zjištěn mezi testem v klikování na čas a celkovým hrubým skórem BOT-2.
Silná korelace r = 0,78 byla také mezi testem skákání na jedné noze na čas a celkovým
hrubým skóre. Všechny zmíněné korelace jsou významné na hladině p<0,01.

Tabulka č 18 Korelace vybraných ukazatelů
M_SC

push ups

stationar hop

M_SC

1

0,82**

0,78**

push ups

0,82**

1

0,64**

stationar hop

0,78**

0,64**

1

M_TPS – Celkové hrubé skóre v testu BOT-2; ** - p< 0,01
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36%

6. DISKUSE
Cílem práce bylo zjištění vzájemných vztahů mezi úrovní neuromotoriky, tělesného
somatotypu, celkové tělesné zdatnosti a úrovní individuálních herních dovedností
u hráčů nejvyšší fotbalové soutěže ve věkové kategorii U12. Před samotným výzkumem
jsme na základě vědeckých otázek postavili tyto vědecké hypotézy. V následující části
diskuse se budeme věnovat výsledkům jednotlivých hypotéz práce.
Hypotéza 1
Předpokládáme statisticky významný vztah mezi herní dovedností vedení míče
se změnami směru na čas a úrovní neuromotoriky (hodnota M_SC v testu BOT-2).
Hypotéza 1 byla potvrzena
Výsledné hodnoty celkového standartního skóru BOT–2 prokázaly poměrně silný
vztah úrovně neuromotoriky (r = -0,6; p<0,001) s výsledným časem v testu vedení míče
se změnami směru na čas. Na základě těchto výsledků se lze domnívat, že existuje
středně silný vztah mezi úrovní fundamentálních pohybových dovedností, které jsou
předmětem testování BOT–2 a komplexními sportovními dovednostmi. Podobného
výsledku dosáhli také Vänttinen et al. (2010), když zjistili silnou korelaci mezi
fundamentálními

percepčně-motorickými

dovednostmi

a

fotbalovými

herními

dovednostmi u 10-ti a 14-ti letých hráčů fotbalu. Avšak u 12-ti letých hráčů tento vztah
významný nebyl. Baker et al. (2005) ve své studii zjistil u profesionálních triatlonistů,
že lepších výsledků dosahují v dospělosti ti, kteří se v dětství věnovali více sportům,
což může hrát důležitou roli s ohledem na dostatečně rozvinuté základní pohybové
dovednosti. Podle autorů souvisí jednoznačně vyšší úroveň všestranného dovednostního
základu,

zdokonalovaného

v základní

etapě

sportovního

tréninku,

s úrovní

specializovaných dovedností v následujících sportovních etapách. Když se však
podíváme na jednotlivé testové položky BOT–2. Ve vztahu k výsledku v testu vedení
míče se změnami směru na čas, zjistíme, že významněji ovlivňuje dovednost vedení
míče pouze testová položka „push ups“. Cvik silového charakteru „klikování na čas“
(r = -0,51; p<0,001) vysvětluje z 26 % výkon testu vedení míče se změnami směru
na čas. Středně silný vztah ukázaly také výsledky testu „stationar hop“. Tento test,
ve kterém proband skáče na jedné noze na čas, vysvětluje výsledek v testu vedení míče
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se změnami směru ze 17,7% (r = -0,42; p<0,01). Významná střední korelace
(r = -0,47; p<0,01) nám také vyšla u testové položky „sit up“, tedy sedy lehy na čas.
Další z testů reprezentující silovou vytrvalost vysvětluje výsledek v testu vedení míče
se změnami směru na čas z 22,3%. U ostatních testových položek vyšly korelace velmi
slabé a statisticky nevýznamné. Jak se na první pohled zdá. Komplex dovedností jemné
a hrubé motoriky, rovnováhy a koordinace horních končetin vyjádřených v testu BOT–2
nám vysvětluje více než jednu třetinu výsledku (36%), testu specifické sportovní
dovednosti vedení míče se změnami směru na čas. Když si však jednotlivé testové
položky odkryjeme a srovnáme je mezi sebou ve vztahu k výkonu ve specifické
sportovní dovednosti. Zjistíme, že testové položky zahrnující jemnou a hrubou
motoriku, například „draw“ (r = 0,01); „folding paper“ (r = -0,23); „copy square“
(r = -0,28); copy star (r = -0,35); „jump in space“ (r = 0,18); „tapp feet“ (r = -0,13);
„one leg beam“ (r = 0,12) korelují s testem vedení míče velmi slabě a navíc většina
z nich nebyly nalezeny ani na požadované hladině statistické významnosti p<0,05.
Stejně tak v případě testů koordinace horních končetin „drop catch“ (r = -0,12);
dribble balls (r = 0,05) byl nalezen pouze velmi slabý vztah s testem vedení míče
se změnami směru na čas. Jinak je tomu u testových položek, při kterých cvičenec
využívá silových předpokladů, především vytrvalostní síly horních končetin, středu těla
a dynamické síly dolních končetin. Na základě těchto výsledků se můžeme domnívat,
že právě silová připravenost hráčů, především oblasti středu těla, může být jedním
z rozhodujících činitelů pro rychlé změny směru při kličkování s míčem. Celkově naši
probandi dosáhli v testu BOT–2 průměrného výkonu (57,3), který podle testového
manuálu odpovídá hodnotě těsně pod horní hranicí průměrného pásma pro běžnou
populaci (průměrné pásmo 41–59). Papež (2015) ve své studii zjistil u jiných českých
fotbalistů stejného věku a stejné výkonnostní kategorie také průměrné hodnoty v úrovni
neuromotoriky, hodnocené BOT-2.
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Hypotéza 2
Předpokládáme statisticky významný vztah mezi herní dovedností vedení míče
se změnami směru na čas a úrovní tělesné zdatnosti (hodnota celkového skóre v testu
UNIFITTEST 6-60).
Hypotéza 2 byla potvrzena
Průměrné celkové skóre testů tělesné zdatnosti UNIFITTEST 6-60 (hodnota 25,7)
poukazuje podle Měkoty et al., (2002) na nadprůměrný výkon. Mezi celkovým skóre
v UNIFITTESTU 6-60 a specifickou herní dovedností vedení míče se změnami směru
na čas jsme zjistlili středně silnou korelaci (r = -0,55; p<0,01). Středně silná korelace
(r = -0,58; p<0,01) byla také zjištěna mezi testovou položkou z UNIFITTESTU 6-60
„sedy-lehy na čas“ a herní dovedností vedení míče se změnami směru. Dle našich
výsledků výkon v testu „sedy-lehy“ na čas vysvětluje 33,9% výkonu v testu vedení
míče se změnami směru. Tento výsledek koresponduje s naším závěrem z první
hypotézy. Zdá se, že síla středu těla poměrně významně ovlivňuje výkon, při kterém
jsme nuceni rychle měnit směr a danou dráhu překonat co nejrychleji. Po provedení
vícenásobné regresní analýzy jsme došli k zajímavému zjištění. Legerův vytrvalostní
test a sedy-lehy vysvětlují celých 42% výkonu v testu vedení míče se změnami směru.
U tohoto modelu vyšla silná korelace (r = 0,65; p<0,01). Můžeme se tedy domnívat,
že úroveň vytrvalostních a silových schopností (především v oblasti středu těla) v této
věkové kategorii je významným předpokladem k dobrému výkonu v testu vedení míče
se změnami směru. K dalšímu zajímavému výsledku jsme došli, když jsme hledali
vztahy mezi úrovní fundamentálních pohybových dovedností, vyjádřených testem
BOT-2 a úrovní tělesné zdatnosti, vyjádřené prostřednictvím UNIFITTESTU 6-60.
Výsledná hodnota korelace (r = 0,64; p<0,001) nám říká, že mezi jednotlivými
proměnnými existuje silný vztah. Na základě tohoto výsledku se lze domnívat, že vyšší
úroveň fundamentálních pohybových dovedností ovlivňuje také celkovou úroveň
tělesné zdatnosti jedince. Můžeme se také domnívat, že jedinci s vyšší úrovní
fundamentálních pohybových dovedností se mnohem častěji zapojují do různých her
a tělesných cvičení, čímž se může také zvyšovat úroveň tělesné zdatnosti.
V longitudinální studii Barnetta et al. (2008) byla u 1045 australských dětí ve věku 7-11
let hodnocena úroveň základních pohybových dovedností a tělesné zdatnosti.
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Výsledky studie poukázaly na zjištění, že vyšší úroveň fundamentálních pohybových
dovedností v ranném dětství významně koreluje s vyšší úrovní tělesné zdatnosti
v pozdějším věku.
Hypotéza 3
Předpokládáme statisticky významný vztah mezi herní dovedností vedení míče
se změnami směru na čas a úrovní mezomorfní komponenty.
Hypotéza 3 byla potvrzena.
Vztah mezi mezomorfní komponentou a časem v testu vedení míče se změnami směru
byl vyhodnocen jako slabý (r = -0,34; p<0,05). Úroveň rozvoje kosterně svalového
aparátu vysvětluje 11,6% výsledku v testu vedení míče. Přestože se jedná o slabou
korelaci lze se domnívat, že míra rozvoje kosterně svalového aparátu u hráčů fotbalu,
v této věkové kategorii do jisté míry ovlivňuje výkon v testu vedení míče na čas.
Mezomorfní komponenta byla nejčastěji zastoupená v našem výzkumném souboru.
Také Fidelix et al. (2014) hodnotili somatotyp u elitních brazilských hráčů fotbalu
ve věku od 15 do 17 let, zůstává nejčastěji zastoupenou komponentou somatotypu
u fotbalistů mezomorfní komponenta. Také podle Coelho e Silva, Figueiredo,
Sobral & Malina (2004) mají dospívající fotbalisté obvykle mezomorfní somatotyp.
Významný vztah jsme zjistili také mezi ektomorfní komponentou somatotypu
a výkonem v testu vedení míče (r= -0,34; p<0,05). Byť za nízké korelace, toto zjištění
naznačuje, že vyšší úroveň ektomorfie (hubený a neosvalený typ) je spojena s nižším
časem v testu vedení míče na čas. V závislosti na hráčských postech se však může
zvyšovat také zastoupení endomorfní komponenty (Rak et al., 2014).
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7. ZÁVĚR
V této práci jsme se zabývali zjišťováním vzájemných vztahů mezi úrovní
neuromotoriky,

tělesného

somatotypu,

celkové

tělesné

zdatnosti

a úrovní individuálních herních dovedností u hráčů nejvyšší fotbalové soutěže
ve věkové kategorii U12.
Výsledky

výzkumu

ukázaly,

že

úroveň

fundamentálních

pohybových

dovedností, jako jsou dovednosti hrubé a jemné motoriky, rovnováhy a koordinace
horních končetin silně korelují s výkonem ve specifickém dovednostním fotbalovém
testu. V případě hodnocení vztahu neuromotoriky a specifických herních dovedností
ve fotbale byl nalezen silný vztah.
Dále bylo zjištěno, že míra rozvoje silových schopností u hráčů fotbalu
je významným prediktorem dobrého výkonu v dovednostech vedení míče se změnami
směru. Především v oblasti středu těla byl nalezen středně silný vztah. Ten byl zjištěn
prostřednictvím

testů

„sedy-lehy“

na

čas

a

„klikování“

na

čas.

Díky těmto výsledkům se můžeme domnívat, že právě rozvoj silových předpokladů ve
starším školním věku, zaměřený na rozvoj síly středu těla, vedený způsobem
odpovídající věkové kategorii, může vést ke zlepšení výkonu v dovednostních
činnostech vedení míče se změnami směru.
Výsledky výzkumu také ukázaly silný vztah mezi úrovní fundamentálních
pohybových dovedností a celkovou tělesnou zdatností. Tento vztah byl nalezen na
hladině statistické významnosti p<0,001.
Na základě poměrně silné korelace mezi úrovní fundamentálních pohybových
dovedností, vyjádřených celkovým standardním skórem BOT-2 a specifickou herní
dovedností „vedení míče se změnami směru na čas“ se lze domnívat, že maximální
rozvoj všeobecných pohybových dovedností v předškolním a mladším školním věku
se může významně promítat do individuálního výkonu v herních dovednostech.
Na základě zjištěných skutečností si dovolujeme konstatovat, že vyšší úroveň
základních pohybových dovedností a tělesné zdatnosti rezultuje ve vyšší úroveň
specifických herních dovedností hráčů fotbalu. Zejména v kategoriích předpřípravek
a mladších přípravek je nutné věnovat maximální pozornost všestrannému rozvoji
(zejména

rozvoji

základních

pohybových

dovedností)

v oblasti

lokomoční,

manipulativní a rovnovážné. Taktéž zapojení rychlostně-silově-koordinačních cvičení
(s různou mírou specifičnosti cvičení) může posílit úroveň herních dovedností.
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Příloha 1

Příloha 2
INFORMOVANÝ SOUHLAS
Vážený pane, vážená paní,
v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 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
k účasti Vašeho syna v rámci projektu diplomové práce Aleše Vytlačila s názvem „Vliv
úrovně neuromotoriky, tělesného somatotypu, biologického věku a tělesné zdatnosti na
individuální herní dovednosti hráčů fotbalu ve věkové kategorii U12“.
Cílem projektu je zjistit úroveň základních pohybových dovedností, obecné tělesné
zdatnosti a specifických herních dovedností u hráčů fotbalu (věková kategorie U12).
Pro zjištění úrovně základních pohybových dovedností bude využit běžně používaný
Bruininks-Ozeretskyho pohybový test. Obecná tělesná zdatnost bude hodnocena
prostřednictvím běžně užívaného Unifittestu 6-60 let. Vybrané herní dovednosti (vedení
míče, střelba) budou hodnoceny pomocí dvou vlastnoručně připravených fotbalových
testů. Měření proběhne jednorázově v průběhu jednoho dne. Všechny testovací
procedury jsou neinvazivního charakteru. Hlavní trenér týmu odsouhlasil zapojení
všech hráčů do tohoto projektu. Se všemi osobními údaji, které se budou týkat Vašeho
syna, bude nakládáno jako s anonymními daty a nebudou nikde zveřejňovány.
V případě zájmu o výsledky se můžete blíže informovat u hlavního řešitele práce.
Bc. Aleš Vytlačil
Předkladatel a hlavní
řešitel projektu
Email:
vytlacil.ales@seznam.cz
Telefon: +420 773742083
Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně
souhlasím se svojí účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně
a v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše
podstatné týkající se mé účasti ve výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné
odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném
projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK
FTVS, která bude následně informovat předkladatele projektu.
Místo, datum: Tréninkové centrum mládeže Praha-Strahov
Jméno a příjmení účastníka: ................................................ Podpis: ......................
Jméno a příjmení zákonného zástupce .............................................................
Vztah zákonného zástupce k účastníkovi .................................... Podpis: .......................
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